
গোলাম মোনতফা 



নৃতন দ্বিতীয় সংস্করণ £ আগস্ট ১৯৬৩ 

প্রকাশক 

মজহারুল ইসলাম 

৬, এ্যাপ্টনী বাগান লেন 

কলিকাত1-৯ 

মুদ্রক 

স্থধীর পাল 
অরন্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন দরপি 

কলিকাতা-৯ 

প্রচ্ছদশিল্পী £ খালেদ চৌধুরী 

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 

মদিনা বুক ভিপে। পুস্তকা লয় 
৯৮১ জোয়ার চিৎপুর রোড এ ৬৫১ কলেজ দ্্রীট মার্কেট 

কলিকাতা-১ কলিকাত1-৭ 

ভারত গাহিত্য কুটীর ওসমানিয়। লাইব্রেরী 
১৫, ককে্জ স্কোয়ার ৩৯, মদন মোহন বর্ন স্্রীট 
কলিকাতাঁ১২ (মেছুয়াবাজার ) কলিকাতা-৭ 



আম্মা ও আববার 

খিদদমতে 



নুতন ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকা 
“বিশ্বনবী'র নৃত্তন ভারতীয় লংঘ্করণের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া আজ শুধু 

বারে বারে আল্লাহ্ তালার করুণার কথাই মনে পড়িতেছে। কোন পুম্যকের 
আটটি লংস্করণের ভূমিকা লিখিবার দৌভাগ্য খুব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটিয়া 

থাকে। 

এই লংস্করণের আগাগোড়া এবার আমি দেখিয়া দিয়াছি, স্থানে স্থানে 
কিছু বিছু গংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছি । কিছু কিছু নৃতন তথ্যও 

সংযোজিত হইয়াছে। 

গতবার পুস্তকের জ্যাকেট না দেওয়ায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হুইয়াছিলেন। 

এবার লে অভাব পূর্ণ করা হইল। মুত্রণপারিপাট)ও পূর্বাপেক্সা এবার উন্নত 

হইয়াছে । 
বিশ্বনবীর অনেক স্থানে কুরআন শরীফের আয়াত উদ্ধত কর! হইয়াছে £ 

মুল আরবী আয়াত না দিয়া শুধু বাংল! তর্জম! দিয়াছি। দেই লব শর্জমার কোন 
কোন স্থানে আল্লাহ. লদ্বপ্ধে “আমরা” ( বহুবচন ) ব্যবহাত হুইয়াছে। যেমন £ 

“এবং যে কেহ এই ছুনিয়ার পুরস্কার চায়, তাহাকে আমরা তাহাই দেই 
এবং ষে কেহই পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই 
দেই । আমর! কৃতজ্ঞদ্দিগকে পুরস্কৃত করিব ।” _0৩১ ১৪৪) 

এখানে আল্লার পরিবর্তে আমরা” শবের ব্যবহার দেখিয়! অনেক পাঠকের 

মনেই প্রশ্ন জাগে। তাহার! ভাবেন £ আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও লা-শরীক। 
কাজেই তাহার দদ্বদ্ধে আমরা” (বহুবচন ) ব)বহার করা যাইতে পারে না। 

তাই অনেকের ধারণা ইহা! তর্জমার ভূল । কিন্তু তর্জমায় কোপ তুল হয় নাই। 

তর্জমা ঠিকই আছে। অন্ত একটি গৃঢ় কারণে “আমি, স্থলে "আমরা লিখিতে 

হইয়াছে। আরবী ভাষায় লম্মানীয় ব্যক্তিদিগের বেলায় বছবচন ব্যবস্থত হুয়। 
ইহাকে ল্মানার্থে বহুবচন বলে। অন্তান্্র ভাষাতেও এ বঝাক্-বীতি প্রচলিত 

আছে। কোন রাজকীয় ঘোষণায় সম্রাট, লত্রাজ্ঞী বা রাষ্ট্রপতি উত্তম পুরুষের 
বহুবচন (আমরা ) ব্যবহার করেন। দৃষ্টান্তব্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা" 

পত্রের (0566175 10019172002) উল্লেখ করা যাইতে পারে। লেখানে 

০৬৪, (আমর!) ব্যবহৃত হইয়াছে । বল৷ বাহুল্য, এই রীতি কুরআন 

শরীফের নিজম্ব। আল্লাহ, নিজেই এই বাচন-ভংগী শিক্ষা দিয়াছেন 'আমি” 



না বলিয়া 'আমরা” বলিয়াছেন। কাজেই, তর্জমার ভূল হুইয়াছে--পাঠক 

যেন সেরূপ মনে না করেন। মুলে বছবচন আছে বলিয়াই তর্জমাতেও বহুবচন 

আঙিয়াছে। উপরের আয়াতের ইংরাজী তর্জমাতেও *৬/০, শব আছে £ 

«১100 511)09561 0991:93 006 15৮/810 01 07015 ৮০110. ৬6 ৮/111 2155 

17 ০01 16 2100 51505561 0991169 [106 16%/810. 01 005 10615510651, 

ড০ ৮1] 2155 [0 0110 800 5 ৬11] 75210 006 21506 ি) 

1 0012909, [10139101070 4801 

আল্লামা ইউহুফ আলি একই রীতি অন্গসরণ করিয়াছেন। উপরোক্ত 

আয়াতের অন্গবাদে তিনি লিখিতেছেন £ 
1121) 00 065£:6 2, 15৬12100210 01015 116, 

ড/৪ 51021] 5155 100 1010, এ 

বস্ততঃ অস্থবাদ ঠিক রাখিতে হুইলে মূলের লহিত তাহার মিল রাখিতে 

হইবে। বলা বাহুল্য, এই কারণেই বাংল! তর্জমায় আল্লার স্থানে বছবচন 

ব্যবহার কর! হইয়াছে। 
বছ লতর্কতা লত্বেও এবারেও কিছু কিছু ছাপার ভূল রহিয়া গেল। তবে 

লেগুলি বিশেষ মারাত্মক নয়। পাঠক-পাঠিক! সেগুলি নিজেরাই সংশোধন 

করিয়া লইবেন। আরয ইতি-- 
বিনীত 

গোলাম মোস্তফা 

প্রকাশকের নিবেদন 

অনেক চেষ্টার পরে বু আকাজিক্ষিত «বিশ্বনবী তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত 

হল। “বিশ্বনবী'র পুরাতন লংস্করণ বছদিন নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থকার 
এই পুস্তকের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নৃতন করে করেন? তারই জঙ্গে লঙ্গতি রেখে 

“বিশ্বনবী”র পরিমাজিত ও পরিবধিত লংস্করণ প্রকাশিত হুল। 

আশা করি বহুদিনের অদম্য পরিশ্রম ও অধ্যবলায়ের ফল এই “বিশ্বনবী 

পড়ে হযরত মুহম্মদ ও ইসলামধর্শ লঙ্বদ্ধে পাঠকের সুস্পষ্ট ধারণ জন্মাবে। 

লাফল্য ও অসাফল্যের বিচার পাঠকবর্গই করবেন । 

কাগজের মূল্য ও মুদ্রপজনিত অন্তান্ত আঙ্থসজিক খরচ অস্বাভাবিকভাবে 

বৃদ্ধি পাওয়ায় বইয়ের দাম লগত কারণেই বাড়াতে বাধ্য হলাম। ধারা এই 

কাজে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্টবাদ জানাচ্ছি। 



পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ 2 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেত্র ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেধ : 

এ ছিলি 

&ঁ 

স্প্সি 

সুচীপত্র 

(প্রথম খণ্ড) 

আবির্ভাব 

কোন্ আলোকে? 

প্রতিশ্রুত পয়গম্বর 

বংশ-পরিচয় 

নামকরণ 

সমলাময়িক পৃথিবী 

শিশুনবী 

গ্রকৃতির কোলে 

বক্ষ-বিদারণ 

শিশুনবী এতিম হইলেন 

সিরিয় ভ্রমণ 

আল্-আমিন্ 

শাদী-মুবারক 

কা'বা-গৃহের লংস্কার 

গৃহীর বেশে 

লত্যের প্রথম প্রকাশ 

লত্যের স্বরূপ 

লত) প্রচারের আদেশ 

সত্যের প্রথম প্রচার 

প্রথম তিন ব্ত্সর 

লংঘর্ষের হচন। 

উৎগীড়ন 

«এ আগুন ছড়িয়ে গেল লবধানে' 

প্রতিক্রিয়া আরস্ত হইল 

১৬ 

১০৯ 

১১৩ 



পরিচ্ছেদ ; ২৫ 

পরিচ্ছেদ £ ২৬ 

পরিচ্ছেদ £ ২৭ 

পরিচ্ছেদ £ ২৮ 

পরিচ্ছেদ £ ২৯ 

পরিচ্ছেদ £ ৩০ 

পরিচ্ছেদ 2 ৩১ 

পরিচ্ছেদ £ ৩২ 

পরিচ্ছেদ £ ৩৩ 

পরিচ্ছেদ £ ৩৪ 

পরিচ্ছেদ ৩৫ 

পরিচ্ছেদ £ ৩৬ 

পরিচ্ছেদ £ ৩৭ 

পরিচ্ছেদ £ ৩৮ 

পরিচ্ছেদ ১ ৩৯ 

পরিচ্ছেদ ১ ৪০ 

পরিচ্ছেদ £ ৪১ 

পরিচ্ছেদ £ ৪২ 

পরিচ্ছেদ ই ৪৩ 

পরিচ্ছেদ £ ৪৪ 

পরিচ্ছেদ ১ ৪৫ 

পরিচ্ছেদ ; ৪৬ 

পরিচ্ছেদ ; ৪৭ 

পরিচ্ছেদ ১ ৪৮ 

পরিচ্ছেদ £ ১৯ 

পরিচ্ছেদ £ ৫* " 

পরিচ্ছেদ £ ৫১ 

পরিচ্ছেদ £ ৫২ 

পরিচ্ছেদ £ ৫৩ 

পরিচ্ছেদ £ ৫৪ 

পরিচ্ছেদ ১ ৫৫ 

লাহারাতে ফুটুল রে ফুল 

অন্তরীণ বেশে 

লবহার। 

তায়েফ গমন 

আল্-মিরাজ 

অন্ধকারের অন্তরালে 

হিযরতের পুবাভান 

শিষ্য দিগের প্রস্থান 

ভিযরৎ 

আল্-মদিনায় 

প্রেমের বন্ধন 

ইসলামিক বাষ্ট্ররচন! 

মদিনার আকাশে কালোমেঘ 

বদর- যুদ্ধ 

বদর-যুদ্ধের পরে 
ওহদ-যুদ্ধ 

জয় না পরাজয় ? 

ওহদ-যুদ্ধের শেষে 

চতুর্থ ও পঞ্চম হিষরীর কয়েকটি ঘটনা 

আয়েষার চরিত্রে কলংক-দান 

খন্দ ক-যুদ্ধ 

ষষ্ট হিজরীর কয়েকটি ঘটন। 

হোদায়বিয়ার লদ্ধি 

দিকে দিকে গেল আহ্বান 

খায়বার বিজয় 

মুলতবী হজ 

মুতা-অভিযান 

মকা-বিজয় 

মক্কা-বিজয়ের পরে 

হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান 

ঞ& তাবুক-অভিযান ও অন্তান্ত' ঘটন। 

১২৩ 

১৭ রি 

১৩৫ 

১৪০০ 

১৪৫ 

১৫১ 

১৫৪৯ 

১৬৩ 

১৬৭ 

১৭৫ 

১৮৩ 

১৮৪ 

১৯৬ 

১৯৫ 

১২ 

২৩ 

৩৩ 

২৪৩ 

২৫৭ 

২৬৮ 

২৭১ 

২৮৯ 

২৯৯ 

২৯৬ 

৬৬ 

৩১৪ 

৩১৮ 

৩২৪ 



পরিচ্ছেদ : ৫৬ 

পরিচ্ছেদ £ ৫৭ 

পরিচ্ছেদ £ ৫৮ 

পূর্বাভাল £ 

পরিচ্ছেদ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ £ 

পরিচ্ছেদ ঃ 

পরিচ্ছেদ £ ৮ 
পরিচ্ছেদ ১ ৯ 

পরিচ্ছেদ £ ১০ 

পরিচ্ছেদ £ ১১ 

পরিচ্ছেদ £ ১২ 

পরিচ্ছেদ £ ১৩ 

পরিচ্ছেদ £ ১৪ 

04 ৬ 

শট টি চি ০০ 

বিদায়-হজ 

পরপারের আহ্বান 

শেষ-কথ। 

(দ্বিতীয় খণ্ড) 

হযরত মুহম্মদের জন্মতারিখ কবে? 

কা"বা-শরীফ কখন নিগ্রিত হইয়াছিল ? 

ইসলাম ও পৌতলিকতা 
ইসলাম ও মো"জেজা 
স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক 

্বাভাভিক ও অতিশ্বাভাবিক 

বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে? 

ইসলাম ও নৃতন বিজ্ঞান 

মিরাজ কী? 

থিওসফী ও মি'রাঁজ 
“মুহণ্মদ'ও “আছ্ম?' নাম কি সার্থক হইয়াছে? 

মুহন্মদ “মুহদ্মদ ছিলেন কিনা? 
হযরতের বছবিবাছের তাষ্পধ 

মুহদ্মদ্র “আহমদ” ছিলেন কিনা? 

৩৩৪ 

৩৩৮ 

৩৪৩ 

৩৫৩ 

৩৫৫ 

২৩৬৪ 

৩৭৬ 

৩৭৪ 

৩৮৭ 

৩৯৪ 

5৭৫ 
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আবির্ভাব 

রবিউল্-আউয়াল মালের বারো তারিখ । 

সোমবার । 

শুরা-দাদশীর অপূর্ণটাদ লবেমাত্ড অন্ত গিয়াছে । হ্থবহে-সাদিকের 
নর্থ নূরে পুব-আস্মান্ রাড হইয়া উঠিতেছে। আলো-আধারের দোল খাইয়া 

ঘুমন্ত প্ররূতি আখি মেলিতেছে। 

বিশ্বজগত আজ নীরব। নিখিল স্ষ্টির অন্তর-তলে কি-যেন-একটা 

অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বেদনা রহিয়! রছিয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। 

কোন্ বপ্রনাধ আজও যেন তার মিটে নাই। যুগরযুগান্তের পু্ীভৃত সেই 
নিরাশার বেদনা আজ যেন জমাট বাধিয়! দাড়াইয়া আছে। 

আরবের মরু-দিগন্তে মক্কা-নগরীর এক নিভৃত কুটারে একটি নারী ঠ্রিক 
এই সময়ে স্থখস্বপ্র দেখিতে ছিলেন । 

নাম তার আমিনা । 

তিনি দেখিতেছিলেন ঃ অসীম আকাশের ওপার হইতে জ্যোতির্ময় 

ফিরিশ.তার যেন মিছিল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুখে তাহাদের অপূর্ব 
উল্লাস, কে তাহাদের “মারহাবা” ধ্নি। কোন্ অনাগত পথিকের আগমন- 

১ 
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মুহূর্ত যেন আগ হইয়। উঠিয়াছে। নিখিল ধরণী অনিমেষ নয়নে তাই 
তাহার আসা-পথ চাহিয়া আছে। দিকে দিকে পুলক-স্পন্দন জাগিয়া 

উঠিতেছে। চন্ত্রন্্ধ, গ্রহতারা, আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, বন-উপবন-_দবাই 
আজ পুলকিত, শিহরিত-_হছিল্লোলিত । একটা লার্থকতা ও পূর্ণতার-সভাবনায় 

সারা কুটি আজ চঞ্চল। 

গ্রহনক্ষঞ্রে ছাড়িয়া আকাশ ঘুরিয়া মিছিল অবশেষে আরব-গগনে 

আপিস্া ঈাড়াইল; তারপর ধীরে ধীরে আমিনার কুটীর-প্রাংগণে অবতরণ 

করিল। এক অপূর্ব জ্যোতিতে ঘরখানি আলোকিত হুইয়া গেল। আমিনা 

অবাক হুইয়া চাহিয়া রহিলেন। কেন আজ তাহার ক্ষুদ্র গৃহে এত আলো-_ 

এত লমারোহছ? বিবি হাজেরা, বিবি রহিমা, বিবি মরিয়ম_-কেন 

এই পুণ্যময়ী নারীরা বিছিশ,ত ছাড়িয়া! তাহার শিয়রে আজ দণ্ডায়মান ? 
বিশ্ময়ে ও আনন্দে আমিনার হাদয় ভরিয়া গেল। 

এই হ্বন্দর মুহূর্তে আমিনা এক পুত্ররত্ব প্রসব করিলেন। আখি 

েলিয়া চাহিয্কা দেখিলেন £ কোলে তাহার পুণিমার চাদ হাসিতেছে। 

নে সঙ্গে সারা স্যষ্টির অন্তর ভেদিয়! ঝন্কৃত হুইল মহা-আনন্দধ্বনি £ 

"থুশ, আমদিদ, ইয়া রহুলুল্লাহ, !” “মারহাবা ইয়৷ হাবীবুল্লাহ!” বিছিশ তের 

ঝরোকা হইতে হুর-পরীরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; অনস্ত আকাশের অনন্ত 
গ্রহনক্ষত্র তসলিম জানাইল। বিশ্ববীণাতারে আগমনী-গান বাজিয়া৷ উঠিল। 
নীহাব্রিকা-লোকে, তারায় তারায়, অণুমরমাণুতে আজ কাপন লাগিল। 
সবারই মধ্যে আজ যেন কিসের একট। স্মাবেগ, কিসের একট! চাঞ্চল্য । 
বারই মুখে আজ বিম্ময়! সবারই মুখে আজ কি-যেন-এক চরম পাওয়ার 

পরম তৃপ্তি স্থগ্রকট। প্রভাত-ন্র্য রশ্মি-করাঙ্ুলি বাড়াইয়া নব-অতিথির 
চরণ-চুম্ধন করিল; বনে বনে পাখীরা দমবেত কঠে গান গাহিয়া উঠিল 
দমীরণ দিকে দিকে তাহার আবির্ভাবের ধুশ-খবর লইয়া ছুটিয়া চলিল। 

ফুলের! সি হালি হাসিয়া তাহাদের অন্তরের গোপন হৃষধম। নজরানা পাঠাইল ! 
নদ-নদী ও গিরি-নিঝর উচ্ছুলিত হুইয়া আনন্দ-গান গাছিতে গাহিতে সাগর- 

পানে ছুটিয়া চলিল। স্থলে-জলেঃ লতায়-পাতায়, তৃণে-গুল্মে, ফুলে ফলে 

আজ এমনি অবিশ্রান্ত কানাকানি আর জানাজানি । যার আসার আশায় 

যুগধুগাস্ত ধরিয়া লার! সৃতি অধীর আগ্রছে প্রহর গশিতেছিল সে যে 

আনিয়াছে--এই অনুভূতি আজ লর্বব প্রকট। 
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আরবের মরুদিগন্তে আজ একী আনন্দোচ্ছাপ! মরি! মরি! আজ 
তার কী গৌরবের দিন। লবচেয়ে যে নিঃশ্ব, নবচেয়ে ধে রিক্ত তাছারই 
অন্তর আজ এমন করিয়া এশ্বর্ষে ভরিয়া গেল! চরম রিক্ততার অধিকারেই 
কি আজ দে এমন চরম পূর্ণতার গৌরব লাভ করিল! বেছঈন বালারা 
অকন্মাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া অবাক বিন্ময়ে চাহিয়। রহিল । দিগন্ভ- 

বিস্তৃত উর মরুর দিকে দিকে আজ এ কী অপূর্ব দৃশ্ত! এত আলো, 
এত রূপ কোথা হইতে আদিল আজ 1 আজিকার প্রভাত এমন স্গিগ্ক 
পেলব হুইয়৷ দেখা দিল কেন? খর্জ,র-শাখায় আজ এত শ্টামলিমা' কে 
ছড়াইয়! দিল? মেষ-শিশুরা আজ এত উল্লসিত কেন? নহরে-নহরে এত িপ্ধ 
বারিধারা আর্জ কোথা হইতে আসিল? কিসের উল্লা আজ দিকে দিকে? 

আকাশ-পৃথিবার সর্বত্র আজ এমনই আলোড়ন। ছন্দ-দোলায় নার! 

সুষ্টি আজ যেন দোল খাইতে লাগিল। জড়-চেতন সকলের মধ্যেই আজ যেন 
অভূতপূর্ব এক শান্তির হিল্লোল বহিয়া গেল। কোথাও ব্যথা নাই, বেদনা নাই,. 

ছুঃখ নাই, অভাব নাই; লব রিক্ততার আজ যেন অবদান ঘটিয়াছে,_-দব 
অপূর্ণতা আজ যেন দূরীভূত হুইয়াছে। বিশ্বস্ববনে আল্লার অনন্ত আশীর্বাদ 

ও অফুরন্ত কল্যাণ নামিয়া আপিয়াছে। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, 

লতাঁয়-পাতায়, জড়-চেতনে আজ যেন সার্থকতা! ও পরিপূর্ণ তার এক মহাতৃপ্তি 

ভামিয়া বেড়াইতেছে। মহাকাল-খঝতুচক্রে আজ কি প্রথম বসন্ত দেখা দিল? 
প্রকৃতির কুঞ্জবনে তাই কি আজ এত শোভা, এত লমারোহ ? ঘেই বনে আজ 

নানা রঙের ফুল ফুটিয়াছে, আর নবার মাঝখানে কেবলমাত্র একটি গুলাবই 

রূপে-রলে-বর্ণে-গন্ধে পূর্ণ বিকশিত হইয়৷ বিশ্বন্ৃবন উজাল! করিয়া আছে! 

কে এই নব অতিথি-_কে এই বিহিশ.তী নৃর-যাহার আবির্ভাৰে 
আজ ছ্যুলে/ক-ভূলোকে এমন পুলক শিহরণ লাগিল? 

এই মহামানবশিশুই আল্লার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পর্বশেষ পয়গন্থর__ 
নিখিল বিশ্বের অনস্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ_-মানবজাতির চরম এবং 
পরম আদর্শ--ন্রষ্টার শ্রেষ্ট স্থষ্টি-_বিশ্বনবী-_- 

হযরত মুহম্মদ--_ 

( দাল্লাল্লাু আলাম ছি অ-দাক্সাম !) 
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কোন্ আলোকে ? 

কে এই মুহম্মদ ?* তাহার প্ররুত ত্ব্ূপ কী? লত্য পরিচয় কী? 

একদিকে দেখিতেছি তিনি আল্লার প্রেরিত রস্থল। অপরদিকে 

দেখিতেছি তিনি পৃথিবীর মানুষ-_রক্তমাংস দিয়া গড়। তার শরীর। 
একদিকে তিনি অষ্টার, অপরদিকে তিনি ত্যষ্টির। কোন্ আলোকে এখন 
আমর! তাহাকে গ্রহণ করিব? কোন্ চক্ষে দেখিব? তিনিকি মানুষ, 

না অতিমান্থষ? | 
এই জটিল দার্শনিক তত্বের অবতারণা আমরা এখানে করিব না। 

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক ইহার বিস্তৃত আলোচন। দেখিতে পাইবেন । 

তবে এ সম্ব্ধে এখানে ছই-একটি কথা না বলিয়াও আমর! অগ্রসর হইতে 

পারিতেছি না। হযরত মুহম্মদের জীবনালোচনা করিতে হইলে আমাদের 
দৃষ্টিকোণ লব্বদ্ধে প্রথমেই সজাগ হইতে হইবে; অন্রথায় আমর! তাহাকে 
লম্যক্রূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারিব নাতীাহার জীবনের অনেক ঘটনাই 
আমাদের কাছে হয়ত বিসদৃশ বোধ হুইবে। 

হযরত মুহম্মদকে সত্য করিয়া চিনিবার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধাই 

হইতেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিভ্রম। আমরা দোষে-গুণে জড়িত 
মানুষ, সীমাবদ্ধ আমাদের জ্ঞান ; তাই শ্বভাবতই তাহাকে আমাদের মত 
করিয়া দ্রেখি এবং আমাদের মাপকাঠিতে বিচার করি। কিন্ত লভ্যই কি 
তিনি 'আমাদের মত" মানুষ ছিলেন? 

কেমন করিয়া বলি? ধাহার জীবনে এত অতিমাঁনবিক উপাদান 

রহিয়াছে, তাহাকে শুধুই “মাঙ্থৃষ” বলিতে পারি কি? 

তবে তিনি কি মাঙ্ষ ছিলেন না? তাহাই বাকি করিয়া বলা যায়? 

তাহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা! ইতিহাসের আলোকে সমুজ্জল। কে 

ইহ অন্বীকার করিবে? 

₹ হ্যরত মুহ্মদের নামোলেখের সঙ্গে সঙ্গে ভাহার উপর দরুদ পাঠ কর! 
প্রতোক মুদলমানের কর্তব্য! আশা! করি পাঠক-পাঠিক নিষ্ঠ।গ সহিত নে কর্তব্য পালণ 

করিবেন। 



১৩ কোন্ আলোকে ? 

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুহন্মদকে যাহারা 

কেবলমাক্র “অমানুষ” রূপে মানব-গণ্ডীর উধের্বে তুলিয়া ধরিবেন, তাহারাও 
যেমন ভুল করিবেন, যাহারা তাহাকে আমাদেরই মৃত “মাটির মানুষ 

বলিয়। ধরার ধুলায় টানিয়া রাখিবেন, তাহারাও ঠিক তেমনই ভূল 
করিবেন। 

হযরত মুহম্মদ ছিলেন মানুষ ও অতিমান্গষের মিলিত নধপ। শষ্টা 
ও স্ষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন যোগন্ত্র । অন্ত কথায় £ তিনি ছিলেন আল্লার 

রাজপ্রতিনিধি বা খলিফা] (৮1556169017 ) এই ভঙ্গিতে দেখিলেই তাহাকে 

চেনা সহজ হয়। 

আল্লাহ্ নিরাকার । হিনি কাহাকেও জন্ম নেন না, কাহারও দ্বারা 

তিনি জাতও নহেন। তিনি এক, অথচ স্থষ্টি বছ ও বিচিত্র । অ্ঙ্থা নিরাকার, 

অথচ স্থষ্টি লাকার। 

কেমন করিয়া অরূপ হইতে রূপে, নিরাকার হইতে সাকারে পৌছা যায়? 
এপারে-ওপারে কি করিয়া সংযোগ রাখা সম্ভব হয়? 

একজন বাহন বা 2160101-এর এখনে শ্িতান্ত প্রয়োজন । খেয়াতরীর 

মাঝির মতন এপাব্ে-ওপারে সে পারাপার করে। 

এই মাধ্যমই হুইঙ্ডেছেন হযরত মুহম্মদ । শ্রষ্টা ও হ্যষ্টির মাঝে তিনি 
মিলনস্থত্জ। একদিকে যেমন শনি আল্লার প্রতিনিধি, অপরদিকে তেমনই 
তিনি আমাদের৪ শ্রতিনিধি । একাঁদকে তিনি আল্লার বাণী বহন করিয়। 

আনিয়া হুষ্টির প্রাণেব ছুয়ারে পৌছাইযা দেন, অপরদিকে তেম্নি স্যষ্টির ব্যথা 

বেদনা! ও অভাব-অভিযোগ আল্লার দরধারে পেশ করেন। কাজেই তাহাকে 
লইয়! আটা ও ত্ষ্টি--উভয়েরই এত প্রয়োজন । 

কুরআন শরীফে তাই বল! হইয়াছে ঃ 
“কূল ইয়া আইওহান্নালো ইন্সি রাস্ুলু্াহি ইলাইকুম্ জামীয়া” 

অর্থাৎ £ হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লার প্রেরিত 

রহুল। 

অন্তযঞ্জ তেমনি বলা হইয়াছে : 
"কূল ইন্ামা আন। বাশারুম মিস্লুকুম ইউছা ইলাইয়া” 

অর্থাৎ; বল, হে মুহম্মদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মাহুষ 
যাঁর উপর অহি-নাজিল হয়। 

চা 



বিশ্বনবী ১৪ 

এখানে ছুই দিক হইতে হ্যরত মুহম্মদের পরিচয় আমরা পাইতেছি। 
আল্লার তরফ হইতে তিনি তাহার প্রেরিত রস্থল। আবার - মান্থষের তরফ 

হইতে তিনি অহি-নাজিল হওয়া মানুষ । 
কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদ শুধু মাষও নন, শুধু অতিমাহুষও 

নন: ছুইয়েরই তিনি মিলিত বূপ। 
হযরত মুহুম্মদকে দেখিতে ও চিনিতে হইলে আমাদের দৃরিকোণকে প্রথম 

হইতে এই ভঙ্গিতেই বীধিয়া লইতে হুইবে। অন্তথায় আমর! তাহার লাচ্চ। 
চেসার! দেখিতে পাইব না। | 

এ লম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! পাঠক হিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন । 



পরিচ্ছেদ : ৩ 

প্রতিশ্রুত পয়গান্ঘর 

হুষরত মুহম্মদ ছিলেন “প্রতিশ্রুত পয়শীম্বর” অর্থাৎ আজাহ- যে তাহাকে 
ছনিয়ায় পাঠাইবেন, একথা পূর্বেই তিনি বিঘোধিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

ইহাতে কোনই অস্বাভাবিকতা নাই। স্্টি-বিধানের ক্াভাবিক নিয়মেই 

মুহম্মঙ্দের আবির্ভাব অনিবার্ধ হইয়াছিল। নিরাকার আল্লাহ, যখন এই 

রূপময় বিশ্বজগৎ স্ি করিতে চাহিলেন, তখনই তিনি অহ্ভব করিলেন 

একজন বাহুনের প্রয়োজনীয়তা ; নর্বপ্রথমেই তাই তিনি সি করিলেন 

এই বাহনকে । এই বাহুনই হুইতেছেন নৃরে-মৃহম্মদী । একটি ছাদিজে তাই 

আলিয়াছে £ 
“আউয়াল! মা খালাকালাছ নূরী” 

অর্থাৎ : (হযরত মুহম্মদ বলিতেছেন ) দর্বপ্রথমেই আন্তাহ, যাহা স্থ্টি করেন 

তাহ! আমার নূর । 

এই নৃরে-মুহন্মদীই হইতেছেন প্রথম স্ষ্টি। কাজেই একথ! অনায়াঙে 

বলা যায় যে, হুষরত মুহম্মদ তাহার জন্মের পূর্বেই জন্সিয়াছিলেন। নার! স্ষ্টি 

তাহার নুরে উদ্ভালিত হইয়! উঠিয়াছিল। টাদে-টাছে তারায়-তারায় গ্রহে-গ্রছে 
লোকে-লোকে তাহার ধ্যানযৃত্তি একটা জ্যোতির্নয় ছায়া ফেলিয়াছিল। বিশ্ব 

প্রকৃতির অস্তর জুড়িয়া তাই এক পরম কৌতুহল ও জিজ্ঞানা জাগিয়াছিল : 
কোথায় কবে কোন্ধানে কিভাবে নিখিলের এই চিরহুম্বর স্ম্টি বাহিরে 
আত্মপ্রকাশ করিবে। 

প্রতিশ্রুত পয়গম্বরকে (€ 110121569. [0800556 ) এই অর্থেই গ্রহণ 

করিতে হইবে। প্রতিশ্রুত পয়গন্থর তিনি-ধার আবির্ভাব স্ষৃট্রির 

নীতি হিঙলাবেই অংগীকত হইয়া থাকে। স্ষষ্টিতত্বের শ্বাভাবিক নিয়মে 
যাহা অনিবার্ধ, আবির্ভারের পূর্বে তাহাই প্রতিশ্রুত। এমুহদ্মদ' আ'লিবেন 
একথা তাই বিশ্ব-নিখিলের অবিদিত ছিল না। স্যার্টর অপূর্শতার 
বেদনার মধ্যেই গার ধ্যানমৃতি জাগিয়া ছিল। হুযরভ আদম্, হযরত 

নৃহ, হযরত মুলা, হযরত ইব্রাহিম, হুধরত ঈলা প্রতৃতি পূর্থবর্তা 
যাবতীয় পয্গন্থর ও তত্বদশখ মহাপুক্ষই তাই জানিন্ডেন ধে, লেই 
নিশ্চিত অনাগত একদিন আনিবে ; তাই তাহারা প্রত্যেকেই ছুবর্ড 
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মুহম্মদের আগমন লশ্বদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন । বেদ-পুরাণ, জিন্নাবেস্তা 
দিঘা-পিকায়া, তাওরাৎ্, জবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাঁকালীন প্রধান প্রধান ধর্ম- 
গ্রস্থেই তাই মুহম্মদের গুণগান ও তাহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত 
হইয়াছে । নিয়ের কতিপয় দৃষ্টান্ত ্বারাই পাঠক সে কথা বুঝিতে পারিবেন : 

বেদ-পুরাণে 

বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ । এইপব প্রাচীন 

ধর্মশাস্ত্রে আন্তা” "রুল? “মুহম্মদ ইত্যাদি শব্ধ কিব্ধপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে 
দেখুন £ 

অথর্ববেদীয় উপনিষদে আছে £ 

অন্য ইল্ভলে মিত্রা বরুণো রাজ! 

তম্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং ছুধু 

হবয়ামি মিলং কবর ইন্রলাং 

অল্লোরহ হুলমহুমদর কং 

বরস্ত অল্লে! অলাম ইন্ন্লেতি ইন্তল্ল। ॥ ৯ ॥ 
ভাব্যা পুরাণে আছে £ 

এতম্মিনস্তরে প্রেক্ছ আচার্ষেন সমন্বিত: | 

মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখাসমন্বিতঃ ॥ ৫ ॥ 

নৃপশ্চৈব মহাদেবং মকুস্থলনিবাসিনম্ 

গঙ্গাজ্ুলৈশ্চ সংসাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিইতঃ 

চন্দনাদিিরভ্যর্চ ভুষ্টাব মনন হরম্ ॥ ৬ ॥ 

ন্মস্তে শিরিজানাথ মকুস্থলনিবাসিনে 

ভিপুরাহুরনাশায় বছমায়া প্রবতিনে ॥ ৭ ॥ 

ভোজরাজ উবাচ__ 

ম্নেচ্ছগুপ্তায় শুদ্ধায় লচ্চিদানন্দক্রপিণে। 

ত্বং মাং ছি কিস্করং বিদ্ধি শরণার্থমুপাগতম্ ॥ ৮ ॥ 

ভাবার্থ £ ঠিক সেই পময় “মহামদ' নামক এক ব্যক্তি যাহার বাল 

“মরুস্থলে' (অরব দেশে )--আপন লাঙ্গোপাঙ্গ দহ আবিভূ্তি হইবেন। হে 

আরবের প্রভূত হেনজগদগুর, তোমার প্রতি আমার স্ততিবাদ | ভুমি 



4৭ প্রতিশ্রুত পয়গম্বর 

জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমন্কার। হে 
পবিআ পুরুষ! আমি তোমার দা; আমাকে তোমার চরণতলে স্থান 

দাও। “অল্লোপনিষদের' একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ 

হোতারমিন্দ্রে। হোতারমিন্দ্রো মহাস্থরিজ্জাঃ | 

অল্রে! জোগং শ্রেষ্টং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম | 

আল্লাহ. রহ্থলমহমদর কং বরন্য অল্পে! অল্লাম ! 

আদল্লাবুকমে ককম অলাবুক নিখাতকম ॥ ৩॥ 
ভাবার্থঃ আঁল্প। সকল গুণের অধিকারী । তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ 

আল্লার রহ্ুল। আল্লা! মালোকময়, অক্ষয়, এক, চিরপরিপুর্ণ এবং 

বয় | 

“অথর্ববেদে” উল্লিখিত হইয়াছে £ 

ইদঃ জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে ॥ 
ষষ্টং সহত্রা নবতিং চ কৌরম আক্শমেধু দঘছে ॥ ১। 

ভাঁবার্থ: হে লোকমকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। “প্রশংসিত জন” লো ক- 

দিগের ম্ধ্য হইতে উত্থিত হুইবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০৯০ 

জন শত্রুর মধ্যে পাইলাম । 

বুল! বাছল্য, এখানে যে হযরত মুহম্মদের কথাই বল! হইয়াছে, তাহাতে 

কোনই সন্দেহ নাই, কারণ মুহণ্মদের অর্থই হইতেছে পপ্রশংমিত জন”, আর 
মক্কার অধিবাসীদিগের তত্কালীন সংখা ও ছিল প্রায় ৪০,০০০ হাজার। 

উপরোক্ত উদ্ধতিসমূহ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই অঙ্কমান করিতে পারিতেছেন 

যে, আধ খষিগণ ধানবলে বু শতাব্দী পূর্বেই মুহম্মদের হ্বরূপ ও আবির্তাব 

লম্বন্ধে অনেক তথা অবগত্ত ছিলেশ। 

বৌদ্ধ শাস্ত্রে 

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ “বিঘা-নি কায়ায়' উল্লিখিত হইয়াছে £ 

“মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ষ ভূলিয়। যাইবে, তখন আর-একজন বুদ্ধ 
আসিবে, তাহার নাম 'মৈতিয়' দেংস্কত মৈআেম়) অর্থাৎ শাস্তিও করুণার বুদ্ধ।” 



বিশ্বনবী ১৮ 

আমর! নিয়ে পিংহল হইতে প্রাপ্ত (11000 065102635 3001065 ) একটি 

প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি । তাহাতেও উপরোক্ত কথার শমর্থন আছে £ 
“4১021792521 6০ 005 31555604025, “5৬150 51251] 09201 05 

ড/1)61 0১০0 216 20176 2, 

4170 0109 13165580926 £501150 : 

“1 2127 1001 006 2156 73000192170 52005 01) 005 92:05) 001 

51021] 106 006 1956, [নে 005 01076 210061)1 13000178, 51111 2115৩ 

17 026. 01195 2: 10015 006, 2. 50107900515 51011517050 010৩, 

৩100৬60 910 15000 10) 50001006.- 175 11] 0100120 8 

151151005 1106১ ৮00119 0911500 21001010175 ০001) 25 [1000 

10001951102. 

2020025210১ 770-5 510911 ৩ 000৬1 10100? 

7176 13155560075 5910, ০ ৬11] 102 100 25 111210552, * 

৮0006 (05061 ০1 73000159105 09109, 117-18 ) 

অর্থাৎ ঃ আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞালা করিলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে 

আমাদিগকে উপদেশ দিবে? 

বুদ্ধ বলিলেন : আমিই একমাত্র বৃদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর 

একজন বুদ্ধ আসিবেন_-আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর 

আলোকগ্রা্₹--তিনি একটি পৃর্ণাজ ধর্মমত প্রচার করিবেন-। 
আনন্দ জিজ্ঞাস! করিলেন, তাহাকে আমর] চিনিব টি করিয়া? 

বুদ্ধ বলিলেন ; তাঁর নাম হইবে মেত্রেয়। 

এই শাস্তি ও করুণার বুদ্ধ' ( মৈত্রে়) যে মুহদ্মদ, তাহাতে কোনই 
লক্ঘেছ নাই; কুরআন শরীফে মুহম্মদের বিশেষণও অবিকল এইরূপই আছে। 
মৃহশ্মদ লম্বন্ধে বলা হুইয়াছে £ তিনি “রহুমতুল্সিল আলামিন্' অর্থাৎ লমগ্র 
বিশ্বের জন্ত মুর্ত করুণা ও আশীবাদ। 

পাশ ধর্ষশান্ত্ে 

পাশী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবিস্তা” ও “দসাতির' ৷ ছিন্দাবিষ্তায় 

হষত মুহম্মদের আবিষ্ভাবের হ্থম্পষ্ট ভবিষ্ত্ধাণী রহিয়াছে। এমন কি 



৯ প্রতিশ্রুত পয়গন্থর 

“আহম্ নামটি পরধস্ক উল্লিখিত রহিয়াছে! আমর! যূল গ্লোক ও তাহায় 
অনুবাদ দিলাম-- 

“010 65 4100020, 01550551010 02004501071 

51706091098 22125000502 9210 921 58100012001 

10102010912, 1092191 120179021050090 05275175179 

171751720010105,0 1800261750.5 

_-€(27900-255505১ 216 01012751565 0৯ 

1125 11011910260 ). 

অর্থাৎ; “আমি ঘোষণা করিতেছি, ছে শ্পিতাম জরথুষ্ট, পবিজ্ঞ আহমদ 

(স্তায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আনিবেন ধাহার নিকট হইতে 
তোমর। লৎ চিস্তা, সৎ বাক্য, লৎ কার্ধ এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে ।” 

গলাতির' গ্রন্থেত অনুরূপ আর একটি ভবিষ্তঘবাণী আছে । উছার 

লারমর্ষ এইরূপ £ 

প্যখন পাশীঁর। নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চর 
লীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিবেন-_- যাহার শিষ্কের। পারস্ঠদেশ এবং ছুধর্ধ পারশিক জাতিকে 

পরাজিত করিবে । নিজেদের মন্দিরে অধিপূজা না করিয়া তাহার! 

ইব্রাহিমের কা*বা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; দেই 
কা'বা প্রতিমা-মুক্ত হুইবে। দেই মহাপুরুষের শিস্তেরা বিশ্ববাপীর 
পক্ষে আশীর্বাধক্বরূপ হইবে ।” 

“তাহারা পারশ্ত, মাদায়েন, তুল, বল্ধ প্রভৃতি পারশিকদের যাবতীয় 

পৰিজ্ঞ স্থান অধিকার করিবে । তাহাদের পয়গম্বর একজন বাগ; 

পুরুষ হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথ! বলিবেন।” 
81010812125 0 20 ভি 0110. 50111000155. 

(199 2৯. নুতন ৬1079210810, 47 ১ 

তাওরাতে 

ইহুদীদ্িগের ধর্মশান্ত্র 'তাওরাতে' নিম্লিখিত ভবিশ্বাপ্াদী আছে £ 
প1)5 1,010 000 300 ৬7111 18155 00 01700 0355 5 01017866 

207 05 11056 01 0055, ০01 009 10160015109 1105 01260 00৩, 

0060 1 55 51091] 106911005 »৮(10050 26218) 



বিশ্বনবী 

অর্থাৎ ঃ “তোমাদের প্রভূ ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার 
(মুপার) মতই একজন পয়গম্বর উখিত করিরেন; তাহার কথা তোমর! 

মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে ।” 

অন্তত আছে £ 

“] 511] 15159 00610 00 2, 1010101566 (0100 21000105 00511101500061, 

11155 01000 056১ 200. ৮11] 006 100 ৮0195 117 1015 230011 200 179 

51741] 90626 9160 00০0 211 0550] 3181] 50120170200 1১110, 

10016 5129511001072 00: 102.95 086 11005096৮61 ৮11] 106 

1)92101910 010009100% 0105 ৮5151017109 91091150921 117110010791005, 

7 91111590116 46 01 10100-% 

(47096, 19 : 18-19 ) 

অর্থাৎ £ ”€ ঈশ্বর বলিতেছেন) আমি তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে 
তোমার (মুসার) মতই একজন পয়গন্বর উত্থিত করিব এবং তাহার 
মুখে আমার বাণী প্রকাশ করিব তিনি তোমাদিগকে আমি যাহা 

আদেশ করিব তাহাই শুনাইবেন। এবং ইহা! অবশ্ঠ ঘটিবে যে তাহার 
মুখ নি:স্থত আমার সেই বাণী ষাহার৷ শুনিবে না, তাহাদিগকে আমি 

শুনিতে বাধ্য করিব |” 

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন : 
“/১1)0 0115 15 006 1019551100 ড1)616৬/111) 19595, 61091020217 01 

500১1315559 176 01011001791) 061379,81 10910916 1715 06201 3 

4৯100 106 59195 7109 1,010 09079 0010 51021170936 010 00012 

5611 01760 0917) 3 106 91011190 ঠিটো।ে 1070111076 121717 2100 106 

081706 ৬/101) 161) 018001885045 06 5211005 7 (01010151101) 0906 

৮৮010 2, ?61 12 ভি 00612 

--(105565 93 2 1-2) 

অর্থাৎ: “এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মুসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলিয়া ঝনি- 
ঈস্রাইলদিগকে আশীর্বাদ করিলেন £ 

এবং তিনি বললেন £ প্রভু (মুসা) দিনাই পর্বত হইতে আমিলেন 
এবং পিয়ের (9০77) পর্বত হুইতে উঠিলেন, কিন্তু তাহার ( অর্থাৎ যিনি 
আমিবেন) জ্যোতিঃ ফারাণ পর্বত হুইতে বিকীণ হইল; তিনি দশ 



২১ প্রতিশ্রুত পয়গম্বর 

হাজার ভক্ত লজে আনিলেন এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে এক জীবন্ত 

আইনগ্রস্থ বাহির হইল ।” 
এই লমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মৃহম্মদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, বিদগ্ধ ব্যক্তি- 

মাজেই তাহা! হ্বীকার করিবেন। 

বাইবেলে 

হুধরত মুহম্মদের আবির্ভাব সম্বপ্ধে বাইবেল হইতেও বহু গ্রমাণ দেওয়া 

যায়। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধাত করিতেছি £ 

যিশুধুষ্টের সমপময়ে দাধু যোহন (56. 101) আবিভূ্তি হুইয়াছিলেন। 
তিনি খন সকলকে বাপ্তাইজ করিয়া! বেড়াইতেছিলেন, তখন জেরুজালেম 

হইতে ইছদীরা কতিপয় পান্্রীকে তাইার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইয়! দেন। 
তাহারা আসিয়া যোহনকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তাহার ষে 

উত্তর দেন, তাহাতেই হুযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায় । 
বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হুইয়াছে ঃ 

48100. 0015 15 1১6 1650010. 01 01009 57106105575 5210610116555 8100. 

[51659 (০17) ] 91059191009 251 121225 ৮0100 216 0000? 

4৮100 106 00126059990 2100 0917160 0০৮] 20 1006 0106 0111156 

4100 0065 25760 10110, ৬18৮ 0050? 4১16 0০৪ 00155? 0. 

156 52,100) 1 200010014৯1 0000 2787 57007277177 00 

106 2105%6160 1০... 

4500 0065 2851590 10117 2100 9210 01060 11109 05108002655 

(1000. (1912) 1 0000 1065 100৮ 0109 0101150 001 511555 10611017061 

01১90 70:00166 £ 

10100 810555150. 00510, :050059 10 এ566151006 00615 

569100501 0106 21001055000 ৮/150100 59 1170%/ 1006, 

[76 1615 ৮100 00100105 2061 1275 15 10£519115019910015 109) 1705৩ 

91)0915 19001856 হ 20006 ৮৮01005 0০ 0010056.% 

(00100, 01780 1 519-2৭ ) 



বিশ্বনবী ২২ 

পর্থাৎ £ “যোহন লম্বদ্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যখন জেরুজালেম 

হইতে ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পার্রী যোহুনকে জিজ্ঞানা৷ করিলেন, 

আপনি কে? খন যোহন স্বীকার করিলেন, আমি যিশুধৃষ্ট নহি। তখন 

তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াল? 
তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াদ নহি। আপনি তবে কি দেই নবী? 
যোহন উত্তর দিলেন, না । 

তখন তাহারা আবার জিজ্ঞাপা করিলেন, যদি আপনি বিশুধুষ্ট, ইলিয়াস, 
অথবা! মেই নবী না৷ হন, তবে কেন বাপগ্তাইজ করিতেছেন ? 
যোহান উত্তর দিলেন, আমি পানি দ্বারা বাপ্চাইজ করি, কিন্তু তোমাদের 

মধ্যে এমন একজন আপগিবেন যাহাকে তোমরা জান না। 

তিনিই সেইজন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমা অপেক্ষা সম্ম/নের 
অধিকারী হইবেন এবং আমি যাহার জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য 

নহি।» এখানে স্পই্ই বুঝা যাইতেছে যে যিশ্ুখৃ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়। 

তৃতীয় আর একজন নবী যে আমিবেন, মে কথা ইুদীর] জানিত। 

এই “সেই নবী” যে একমাত্র হযরত মুহম্মদ, লে লম্বদ্ধে কোন সন্দেহ 
নাই) কারণ বিশুধুষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর ( এবং দর্বশেষ পয়গঞ্ধর )-ই 

হইতেছেন হযরত মুহম্মদ | 
যিশুথুষ্ট শিজেও বলিয়াছেন £ 
“]6 500 1059 1259১156619 10 001010917910061005- 200 1 10) 1002 

০1176 79015612100 776 5179]1 2155 500 217061091 0000101051 005% 

105 17727 20102 ৮10 5০0 09 8৮০19 

(0010৭ 01050, 24 2 48-716 5 

অথাৎ: “যদি তোমরা আমাকে ভালবাল, তবে আমার উপদেশ মত কা 

করিও; আম শ্বগীয় পিতার নিকট প্রাথনা করিব যাহাতে তিনি 

তোমাদিগকে আর একজন শাস্তিদাতা প্রেরণ করেন--যিনি চিরদিন 

তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন ।” 

%]559110061655 1 0911 500 005 0০0 2 [6 ডি 9%009015106 09৫ ৯০০ 

18৮] 59 ৪2৮) ৫ 1159 :00 2৮/92/5039 ০০023001651 ৮11 

100 00086 001000 5005 ১৫৮ 161 9910916 1 11] 5900 01000 ৪0০ 

৩৩ পু - 0900 ॥ 7275) 



ও প্রতিশ্রুত পয়গম্বর 

অর্থাৎ ঃ “যাহাই হউক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্ত আমি 
চলিয়। যাই, কারণ আমি না গেলে দেই শাস্তিদাতা আসিবেন না; 

কিন্ত আমি যদি যাই, তবে তাহাকে গাঠাইয়া দিব ।” 
“][7057016 ৮/11610 12 6105 90116 01 000 15001005515 ৮11] 5010৩ 

90 01000 211 0066 2 0৫05 90211 29650551006 10125515086 

৮1095096561 159 91221] 10621 6 30511 106 906920 2020105 ৮111 

510৬ 0] 11011055 00 01008. _-0(10120 2 16:19) 

অর্থাৎ £ “যাহাই হউক, যখন সেই সত্য-আত্মা আদমিবেন, তখন তিনি 
তোমাদ্দিগকে সর্বশ্রকার স্তা পথে চালিত করিবেন, কারণ তিনি নিজের 

কথা কিছু বলিবেন না, কিন্ত যাহ! তিনি (ঈশ্বরের নিকট হইতে) 

শুনিবেন, তাহাই বলিবেন; এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা 

দেখাইবেন ।” 

এই *শাতিদাতা (0918019665 ) কে? হযরত মুহম্মদকেই কি ম্পষটাঙ্ষরে 

এখানে ইংগিত করা হইতেছে না? ঘ্বিশুখৃষ্টের পরে এক হযরত মুহম্মদ 

ছাড়া আর অন্ত কোন পয়গম্ধর অবিভূর্ত হন নাই। তা ছাড়া 791901919 

শব্বের অর্থও হইতেছে “শান্তিদাতা” অথবা “চরম প্রশংসিত” । এই ছুইটি 

বিশেষণই হযরত মুহম্মদের জন্য নিদিষ্ট । কাজেই এসম্বদ্বে আর কোনই 

লন্দেহের অবকাশ নাই। 
কুরআন শরাফের বন্থ স্থানেও এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে নান! প্রসংগে 

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তত্বরূপ এই আযম্মাতের উল্লেখ করা 

যায় £ 

“এবং যখন আলাহ, সমস্ত পয়গন্থরদিগের সমক্ষে এই চুক্তি করিলেন 
ষে, নিশ্চয়ই আমি যে-সমন্ত বাণী তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা লত্য, 

অতঃপর একজন রন্থল আসিবেন এবং তনি আলিয়া তোমাদের নিকট 

যাহ। আছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; তোমরা তাহার কথায় 

বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে । তিনি বলিলেন £ 

তোমরা এই ব্যাপারে আমার কথা স্বীকার করিলে ত1 তাহার৷ 

বলিল; আমরা ম্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন: 

তাহা হইলে নাক্ষী থাকো । আমিও তোমাদের লহিত লাক্ষী 

থাকিলাম।” 5 (৩:৮৯) 



বিশ্বনবী ২৪ 

এই সমত্ত ভবিত্তঘ্ধাণী হইতে কী বুঝা যায়? ধাহার প্রশংলা এবং 

আগমনবার্তা বহু পূর্ব হইতেই ষুগে যুগে দেশে দেশে বিঘোষিত হইয় 

আসিতেছে, আল্লাহ্ ধাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গন্থর ও সর্োত্তম আদর্শরপে দুনিয়ায় 

পাঠাইয়াছেন, তিনি কি দাধারণ মানুষ? কখনই নয়। 

অতএব হযরত মুহম্মদকে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পধায়তুক্ত 

করিয়া বিচার না করি। তাহার জীবনে আমরা অনেক লময় অনেক 

অলৌকিক মহিমার একাশ দেখিত পাইব, তাহার অনেক কাষ হয়ত 

আমাদের কাছে বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু দেগুলিকে আমরা যেন 

ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি। আমরা যেন তুলিয়া না যাই যে, এক 

মহান লক্ষ্য ও উদ্দেস্ত লাধনের জন্তই তিনি এ দুনিয়ায় আলিয়া ছিলেন। 



পরিচ্ছেদ : ৪ 

বংশ পরিচয় 

হযরত মৃহম্মদ কেমন করিয়া! কোথা হইতে আসিলেন, ইতিহাসের দিক 
দিয়া এইবার তাহ! আলোচন। করিব । 

ইপলামের অন্ততম প্রধান স্তস্ত হযরত ইত্রাহিমই হইতেছেন হযরত মৃহন্মদের 

আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ কারণ। তাহারই বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম এবং তিনিই 

তাহার পূর্বপুরুষ! কাজেই, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের আদি বৃত্তান্ত 
জানিতে হইলে হযরত ইব্রাহিম সম্বদ্ধে আমাদিগকে কিছু জানিতেই হয়। 

এখন হইতে আহুমানিক ৪*০* বৎমর পূর্বে বর্তমান মেসোপোটে মিয়ার 

অন্তর্গত “বাবেল' শহুরে হত্রাহিমের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম ছিল 

আযর। তিনি কুস্ভকারের কার্য করিতেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক । 
দ্রেবমৃতি নির্মাণই ছিল তীহার ব্যবস/য়। হযরত ইব্রাহিমের কিন্তু এই 
জড়ধর্ম ভাল লাগিল না; পৈত্রিক ধর্ম না মানিয়া তিনি হইলেন 
ঠতৈহীদবাদী। নিরাকার আল্লার এবাদত এবং মানুষের সহিত প্রেষই হইল 

তাহার ধর্মের মূলমন্ত্র। বলা বছুল্য, পুক্ধের এই নবধর্মমত পিতা কিছুতেই 
সহ করিতে পারিলেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পিতাপুঝ্ে বিরোধ 

উপস্থিত হইল । পিতা পুত্রকে স্বমতে আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, 

কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল! তখন পিতা পুত্রকে গৃহ হুইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিয়! বাদশার নিকট ধরাইয়। দিলেন। 

বাদশ। ছিলেন নমরূদ। তিনি ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া 

পুড়াইয়! মারিরার আদেশ দিলেন। 
কিন্ত তাও কি হয়? আল্লার নবীকে পুড়াইয়া মারিবে কে? ইব্রাহিম 

আগুনে পুড়িলেন না। আল্লার অসীম অঙ্ুগ্রহে তিনি রক্ষা পাইলেন ! 

অতঃপর ইব্রাহিম শিশ্তবৃন্ধের সহিত প্যালে্টাইন প্রদেশে চলিয়া গেলেন 
এবং মেইখানেই বলবা করিতে লাগিলেন। 

এ 
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বিশ্বনবী ২৬ 

কিছুকাল পর হযরত ইব্রাহিম তাহার স্ত্রী বিবি লারাকে নঙ্গে লইয়া মিশর 
দেশে আনিয়া উপনীত হুইলেন। মিশরের রাজা তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন এবং হাজেরা নায়ী একটি হ্ৃন্দরী মিশর কুমারীকে উপটৌকন 

দিলেন। হাজেরাকে লইঘ1 পুনরাম্স তিনি প্যালেষ্টাইনে ফিরিয়া আনিলেন। 
বিবি সারা ছিলেন বন্ধা। কাজেই হুধরত ইব্রাহিম হাজেরাকে বিবাহ 

করিলেন। বিবি হাজেরার গ:রই জন্মগ্রহণ করিলেন তাহার প্রথম পুঝ্স ইনলাম। 
কিন্তু সপত্বীর ঈর্ধার ফলে বি হাঙ্জের স্বামীর সহিত বাস করিতে 

পারিলেন না। আল্লাহ তালার আদেশে তখন হুযরত ইব্রাহিম শিশুপুত্ত 
ইসমাইল সহ হাজেরাকে আরবের এক মরু-প্রাস্তরে নির্বালন দিয়া আসিলেন। 

বিবি হাজেরার তখন কী ঘোর বিপদ! বিজন মক্ভমি। কোথাও 

জনমানবের বলতি নাই। খাগ্ভ নাই। পানিনাই। শিশ্ত ইসমাইল তৃষ্ায় 

অধীর হইয়া কাদিতেছেন। ব্যান্ুলা জননী শিশ্তুক একস্থানে শোয়াইয়া 

রাখিয়া অদূরবত্তাঁ সাফ -মারওয়। পাহাড়ে পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছেন । 

কিন্ত কোথাও পানি মিলিতেছে না। 

হাজের! গভীর নিরাশায় দৌড়াইয়া শিশুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। 

আলিঘাই যে দৃশ্ট দেখিলেন, তাহাতে তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। তিনি 
দেখিতে পাইলেন, শিশুর চরণাঘাতে কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া এক চমত্কার 

বর্ণ-ধারা রহিয়া চলিম্াছে। আনন্দে তাহার জদয় ভরিয়া গেল। আল্লার 

অসীম করুণার কথ! মনে করিয়া বাবে বারে তিনি তাহাকে কৃতজ্ঞতা 

জানাইতে লাগিলেন । 

এক্ট ঝর্ণা-ধারাই দেই পবিস্্র জমুক্ষম__ইপলামের অন্তবিগলিত স্থুধাানঝর 
মুসলিমের জীবনামৃত-_হাাবে-কওপর ! 

ইহার কিছু পরেই কতিপয় সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। স্থানটির 

প্রাকৃতিক শৌন্দর্য দেখিয়া এবং জম্ঙ্মের স্থপেয় পানির সগ্ধান পাইয়। তাহারা 

মেইখানেই বপতি স্থাপন করিলেন। এইরূপে বিশ্বমুনলিমের মিলনকেক্ 

পবিত্র মন্ক। নগরীর ভিত্তিপাত* হইল । 

*. কিন্ত এ কথার অর্ধ এ নর যে, এর পূবে মক্কা! নগরীর কোন অন্তিত্ব ছিলনা । মক্কা 

দুনিম্ার সর্ব হ্থম মানব-বনতি। হবরত আদমই মক্। নগর'র প্রকৃত স্থাপরিতা। এই জগ্চই 

কুঃআন-মু'্জদে আল্লাহ তাল1*মক্ককে 'উন্মল-কোর।-' (বপতি-্রননী) এবং কা'বাকে 

“প্রথম গৃহ' বলিয়া উল্লেধ করিয়াছেন । --( হয় খও দেখুন ) 



৪ বংশ-পরিচয় 

ইসমাইল সেইখানে ধীরে ধীরে বঙিত হুইতে লাগিলেন। আরব তাহার 
স্বদেশ হইল, আরবী তাহার মাতৃভাষা হইল 1 

হযরত ইব্রাছিম বিবি হাজেরাকে টিরতরে নির্বাপন দেন নাই । হাজের! 
ও ইসমাইলকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালোবাপিতেন ; তাই মাঝে মাঝে তিনি 

আসিয়া স্ত্রী-পুত্রের খবর লইঘা যাইতেন। পরবতরশকালে তিন মন্তা নগরে 

আসিয়াই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইসমাইলের কুরবানি 

ব্যাপার এই মক্কা-নগরেই সংঘটিত হয়। 

ইসমাইল যখন যৌবনে পদার্পন করিলেন, তখন হযরত ইব্রাহিম মন্কার 
জুরহাম গোজ্রের মাদাদের কন্তা দাইদার সহিত তাহার বিবাহ 

দিলেন। 

মক্কায় অবস্থানকালে একদিন হযরত ইব্রাহিম ও ইনমাইল তথায় 
“বায়তুল্লাহ* বা কা”বা-গৃহের পুনশির্ধাণের জগ্ভত আল্লার “অহি' বা প্রত্যাদেশ 

লাভ করিলেন। এই প্রত্যাদেশ অন্ুধানী তাহার] কা'বা-গৃহের নির্মাণ: 

র্ধে অমর হুইলেন। নির্মাণকার্ধয শেষ হইলে পিতাপুজআ মিলিতভাবে 

প্রার্থনা করিলেন । 

“হে আমাদের প্রভূ, আমাদের উভয়কেই তোমার অন্গগত কর এবং 

আমাদের বংশধরদ্দিগের মধ্য হইতে একটি মহাজাতির সৃষ্ট কর এবং 

আমাদিগকে তোমার ইবাদতের (€ উপাপনার ) পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং 

আমাদের প্রতি করুণা কর। নিশ্চয়ই তুমি (করুণার প্রতি) চির- 

প্রত্যাবর্তনশীল এবং দয়াময় । 

“হে আমাদের প্রভু, আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে (সেই) একজন 
রন্থুল উত্থত কর যিনি তাহাদের নিকট তোমার বাণী প্রচার করিবেন এবং 

কিতাব (কুরআন ) শিক্ষা দিবেন, জ্ঞান দান করিবেন এবং তাহাদিগকে 

শুদ্ধ করিবেন। নিশ্চয়ই তুমি শক্তিমান এবং পরম জ্ঞানী ।” 

_-(স্থরা বকারা £ ১২৪-১২৯) 

বলা বাছল্য, আল্লাহ তাল! এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। নেই প্রতিশ্রুতি 
'অনুদারেই পরবতী কালে ইলমাইলের বংশে হুবরত মুহম্মদের জন্ম হইল। 



বিশ্বনবী ৮ 

হযরত আদম হুইতে হযরত মুহম্মদ পর্যন্ত ধারাবাহিক বংশ*্শৈলী নিম্নে” 
দেওয়1 হইল £ 
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২৫। 
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২৮ । 

হযরত মুহম্মদের বংশ-তা লিকা* 
আদম 

শীশ 

ইউন্থুস 

কাইনান 
মহলিল 

ইয়ার্দ 

ইদ্ডরিস্ 
মাতৃশালা 

লমক 
নূহ 

শাম 

আরফাখ. শাদ 

লালিক্ 

আইবর 

ফালিস্ 

রাউ 

সরুগ 

লাছর 

তাহির (আষর ) 

ইব্রাহিম 
ইপমাইল 
কাইজার 

আওয়াম 

ওস্ 
মব্এহ 
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৫৩ 

৫৪ 
৫৫ 

১৫১ 

মোয়ামির 

ঈহাম্ 
আফতাদ, 

ঈস 

হাসান 

আনফা 

অরওয়! 

বলখ। 

হারী 
হারী 

ইয়ামিন 

হুমরান 
আল কুয়া 
ওবাইদ 

'আন্ফ 
আস্কী 
মাহী 

মাখুর 
ফাজেম 
কালেহ, 
বদলান 

ইয়ালদাকুম 

হেরর! 

নালিল 

আঁবিল আউআম. 

মতাসাবিল্ 
বরু 
স্ 



-২৯ বংশ-পরিচয় 

৫৭। লল্মান ৭৪। মুদ্রিক। 

৫৮। হামিদা ৭৫ | খুজাইম! 
৫৯। উন্দ +৬। কিনান 

৬০। আদনান ৭৭। নযর 

৬১। মুঈদ ৭৮। মালিক 
৬২1 হুমল ৭৯। ফিহির ( কোরেশ ) 

৬৩। নবিত ৮* | গালিব 

৬৪ | শস্লমান ৮১ । লোবাই 

৬৫ | হুমিস। ৮২। কা'ব 

৬৬। আল্-জঈনা?উ ৮৩। মোরা 

৬৭] উদ্দ ৮৪ ( কিলাব 

৬৮। উদ্ ৮৫1 কোসাই 
৬৯। আদনান ৮৬। আবদল যক্সাক 

৭০। মা'দ্ ৮৭1 হাশিম 

৭১। নজর ৮৮। জ্বাবছুল মুভালিৰ 

৭২। মুগ্গার ৮৯। আবদুললাহ, 

৭৩। ইলিয়াস ৯০। মুহম্মদ 

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, হুধরত মুহম্মদের মধ্যে তিনটি স্বতন্্থ রক্তধারার 

মিশ্রণ হইল। হযরত ইব্রাহিমের মধ্য দিয় আসিল পাবশ্তের রক্তধারা, বিবি 

হাজেরার মধ্য দি আস্পি মিলরের রক্তধারা এবং বিধি লাঈদার 

( ইপমাইলের স্ত্রীর) মণ্য দিয়া আদিল আরবের রক্তধারা। তিনটি বিশিষ্ট 
প্রাচীন সভাতার মিলন-মোহনায় জন্ম ছইল এই মরুপয়গন্বরের। পক্ষান্তরে 

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহদেশের কেন্দ্রভূমিও হইল” এই 
আরব দেশ। কাজেই হযরত মুহম্মদের মধ্যে যে ফুটিয়া উঠিবে একটা 

উদ্দার বিশ্বজনীন রূপ-_ইছাতে আর আশ্চধ কি! 

*. এই তালিকা রহুলুপ্লার প্রাথমিক জীবন-লেখক্ষ ইবনে-ইসহাক প্রণীত “সীরাৎই 

রনুলা্লহ” । এবং স্তর দৈযদ আহমদ প্রশ্ীত 42:9529.55 ০% 11012000790 2080 [51900 

হইত্রে গৃহীত । 



বিশ্বনবী ৩৬ 

কোরেশ-বংশ 

হুষরত মুহম্মদের উধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিছির। তিনি 
“কোরেশ' নামেও অভিহিত হইতেন। এই কারণে তাহার বংশধরগণ 
কোরেশ নামেও খ্যাত্িলাভ করেন। এই হিসাবেই হুযপ্ত মুহম্মদ কোরেশ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পরবতা!কালে কোরেশদিগের মধ্যে নানা শাখার উদয় হইয়াছিল এবং 
নানা গোত্রে তাহার! বিভক্ত হুইয়া পড়িয়া ছিলেন । 

হযরত মুহম্মদের জন্সগ্রহণের প্রাক্কালে এই কোরেশগণই মক নগর 

শাসন করিতেছিলেন। হযরতের পিতামহ আবছুল মুতালিব একজন ধামিক 

লোক ছিলেন। মক্কার কা'বা-গুহে গ্রতি বৎলর বিভিন্ন স্থান হইতে 

স্ীথযাত্র/রা ভীর্থ করিতে আদ্দিত। আবছুল মুতালিবের উপর এই লব 
তীর্থযান্জীদের পানি লরবরাহের ভার ন্তস্ত ছিল। তীর্থের সময় প্রতি 
হৎসর স্থপেয় পানির অভাব ঘটিত। আবছুল মুতালিব ইহাতে বিচলিজ 

হুইয়! পানি পরবরাহের কোন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। 
সহসা তাঁহার মনে এক জদভুত খেয়াল চাপিল। হযরত ইসমাইলের 
পমসকার সেই বিখ্যাত “জম্জম্”, উৎসটি কালক্রমে মাটির তলে চাপা 
পড়িয়া গিয়াছিল। সেই হারানো উৎসের পুন্রাবিষ্ষারের জন্ত আবদুল 

মৃতালিব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন । 
দ্ধ বহু চেষ্টা সত্বেও তিনি উৎজ্টির কোন্ই জন্ধান পাইলেন না। 

€জোকে তথন তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। 

এদিকে আবছুল মুতালিবের বয়ণ 1দন দিন তধিত হইতেছিল্, অথচ 

কোনই সন্তান সম্ততি জন্মিতে'ছল না। এই জন্তই তিনি একদিন কঠোর 

প্রতিও) কাঁরলেন £ “যদ্দি আমার দশটি পুত্র জন্মে এবং যদি আমি জম্জম্ 
উৎসের আবিষ্কার করিতে পারি, তবে একটি পুত্তকে হযরত ইত্রাহিমের সায় 

আমিও কুরবানি দিব।” 

আশ্চধের বিষয়ঃ কালক্রমে তিনি জম্জম্ উৎদের আবিষ্কার করিতে 

লক্ষম হইলেন এবং একে একে দশটি পুত্রসস্তানও লাভ করিলেন । 

তখন আবছুল্ মুতা(লিব পুর্বপ্রতিশ্র(তিষণ এবটি পুত্রকে কুরবানি দিতে 

মনস্থ করিজেন। পুত্রদিগের মধ্যে ভাগ্যপন্ীক্ষা (লটারী) করা হুইল $ 
ফলে দর্বকনিষউ পুজ আবদার নাম উঠিল । 



৩১ বংশ-পরিচয় 

আবদুল মৃতালিব আবছুল্লাকেই লর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবানিতেন, তবু 
কর্তব্যের ধাতিরে তাহাকেই কুরবানি দিবার জন্ত কা'বা-গৃহে লইয়া গেলেন ॥ 

লোকেরা তাহাকে একাধ করিতে নিষেধ করিল। 

অনেক বুঝাইবার পর আবছুল মুতালিব “শিয়া” নামক একজন ভবিশ্বু- 
দ্বক্তার নিকটে গিয়া পরামশ" গ্রহণ করিলেন। শিয়া এই নির্দেশ দিলেন £ 

আৰছুকজ্লার বিনিময়ে দশটি উট নির্ধারিত করিয়া উট ও আবছুল্লার মধ্যে ভাগ্য- 

নির্র্ কর। যতক্ষণ না উটের নাম উঠিবে, ততক্ষণ পযন্ত প্রত্োকবার . 

উটের লংখ্যা দশগুণ বাড়াইয়। দাগ । এইরূপে যখন উটের নাম পাওয়। 
যাইবে, তখন নিদিষ্ট লংখ্যক উট কুরবানি করিও। 

ঠিক তাহাই করা হছইল। দশম বারের বার উটের নাম উঠিল। কাজেই 
উটের সংখ্যা দাড়াইল একশত । তখন আবছুল মুতালিব সঙ্ইচিত্তে ১০০টি 
উট কুরবানি দ্রিলেন। নেই হইতে কাহারও প্রাণের বিনিময়ে একশত 
উট কুরবানি প্রথা আরবে প্রচলিত হইয়া গেল। 

এইরূপে আবহুল্লা নিশ্চিত মৃতার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পরবর্তী- 

কাঁলে ধিনি বিশ্বনবীর পিতা হইবার গৌরব অর্জন করিবেন, তাহার জীবন 
এক্পভাবে হেলায় নষ্ট হইলে চলিবে কেন? অনন্ত করুণা ও কল্যাণের 

উৎস-সুধ কি এত লহুজেই রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে ? 
ক্রমে ক্রমে যখন আবদুল্প।হ, বিশ বৎসরে পদ্দার্পণ করিলেন, তখন বনি- 

জোহরা গোত্রের ওহাবের কন্তা রূপেগুণে অভুলশীয়া পুণ্যময়ী আঙিনার 
সহিত তাহার বিবাহ ছইল। ইহার বিছুছ্িন পরেই বাণিজ্য ব্যপদেশে 

আবছুল্।ছ, সিরিয়া যাত্রা করিলেন। তখন আমিনা গর্ভবতী । 

সিখ্িয়্া হইতে প্রত্যাবঙনকাজে আবছুলাহ, মদিনা নগরে কয়েকদিন 

বিশ্রাম করিতেছিজেন; এমন লময় হঠাৎ বাহার কঠিন পীড়া হইল। এই 

খংবাদ পাইয়া আবছুল মুতাপিব আবদুন্ব'হংূক গৃহে আনিবার জন্ত তাহানু 

জ্যেষ্ঠ পুজ হারিসকে মদিনায় পাঠাইয়া দ্রিলেন। কিন্তু হায়! হারিস 

আবদুল্লাহ্কে না৷ আনিয়া আনিলেন তাহার নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদ! বৃদ্ধ 

'আবছুল মুতালিব ও আমিনার হায় শোকে-ছুঃথে একেবারে ভাওিয়া। পাড় ॥ 

এইক্পে মাতৃগর্ভে খাকিত্তেই বিশ্বনবী পিতৃহ্ীন হুইলেন। বেদনার 
অমৃত মুখে লইয়াই তিনি ধরার আলিলেন। ' 



পরিচ্ছেদ £ ৫ 

লামকরুণ 

বৃদ্ধ আবছুল মুতালিব তখন কা"বা-গুহে বলিয়া আপন গোত্রের লো ক্ধিগের 

সহিত নানা! বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। একটা অন্ভৃতপূর্ব নৈসগিক 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সকলেই 'বস্ময় মানিতেছিলেন । এমন স্থন্দর প্রাভাত 

তে তাহারা আর কখনও দেখেন নাই! এমন সময় লংবাদ আমিল, আমিন 

এক পুত্ররত্ব গ্রসব করিয়াছেন। হর্ষ ও বিষাদে আবছুল মুতালিবের হাদয় 

ভরিয়া গেল। আজ তাহার প্রিয় পুত্র আবছুল্লার বিয়োগ-বেদন। বড় করুণ 

হইয়া বাজিসা উঠিল । পক্ষান্তরে সেই মৃত পুত্রের স্বতি বহন করিয়া আনল এই 
নবাগত তরুণ অতিথি । এসংবাদও তো তাহার জীবনে কম আনন্দের নয়! 

আংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি আমিনার গৃছে উপস্থিত হইয়া আবদুল্লাহ -তনয়ের 

মুখদর্শন করিলেন। কী হ্বন্দর জ্যোতির্ময় বিহিশতী মুখী! আবছল 

মুতালিবের চোখ জুড়াইয়। গেল। আকুল আগ্রহে শিশুটিকে কোলে লইয়া তিনি 

তৎক্ষণাৎ কা'বা মন্দিরে আসিয়া! তাহার জন্ত প্রার্থনা কাঁরলেন। অতঃপর 

শিশুটিকে দোলা দিত্তে লইয়। গিয়া আমিনার কোলে ফিবাইয়া দিজেন। 

তখন কি তিনি জানিতেন কাহাকে ভিনি কোলে লইয়। ধে!ল। দিছেন ! 

সাতদিন পরে আরবের চিরাচরিত প্রথান্থ্যায়ী আবছুল, মুতালিব শিগুর 
“আকিকা” উৎসব করিলেন। মক্কার বিশিষ্ট কোরেশ নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়- 

্বজনকে দাওয়া দেওয়া হইল। উতদব-শেষে কোরেশ দলপতিগণ শিঞ্তকে 

দেখিয়া খুলি হইলেন এবং কৌতুহলী হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন: “শিশুর 

নাম কী রাখিলেন ?” 

“মুহম্মদ ।” 

কোন্ এক অদৃশ্ত ইংগিতে আবদুল মুতালিব এই কথা বলিয়া ফেলিলেন। 
"মুহম্মদ ! এমন অদ্ভুত নাম তো আমরা কখনও শুনি নাই! ৫কান 

দেবতার নামের লে নাম মিলাইয়! রাখিলেন না কেন?” 



৩৩ নামকরণ 
তৎকাজে কোরেশদ্দিগের মধ্যে ইছাই ছিল প্রথা । দেবদেবীর নামের 

'লংগে মিলাইয়। শিশুর নামকরণ করা হইত। | 

বৃদ্ধ বলিলেন £ “আমার এই স্মেছের নান্ডিটি বিশ্ববরেপ্য হইবে__সমগ 
জগতে ইহার মহিমা ও প্রশংসা পরিকীতিত হইবে--এই জন্তই ইহার নাম 

'রাঁঝা হইয়াছে মুহত্মদ ।” 
লকলে শিশুকে আশীবাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। 

এদিকে বিবি আমিনাও গর্ভাবস্থায় ম্বপ্র ক্েখিতেন, তাহার প্রাণের 

ছুলালের নাম যেন “মুহম্মদ রাখা হুইয়াছে। আবার কখনও দেবিতেন 

সনি যেন “আছ্মধ নামেও পরিচিত হুইতেছেন । এইজন্য *মৃহুম্মদ' নাষের 
লংগে সংগে ভিনি 'আহমদ' নামও রাখিয়া দিলেন । 

এইরূপে হযরত ছুই নামে অভিহিত হুইলেন : মৃহন্মদ ও আহমদ । 

“মুহম্মদের অথ “চরম-প্রশংনদিত', আর “মাহুমদের' অর্থ চরম-প্রশংসাকারী+ | 

ৰলা বাছল/, প্রাচীন ধর্মগ্রস্থলমূহে হযরত সম্বন্ধে যে-সব ভবিষ্ান্ধণী করা 

হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এই ছুইটি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মু'পলিম জগতে এই ছুইটি নাম চির-পরিচিত। প্রতে;কেই আমর! 

হযরতকে এই ছুই নামে ডাকি, চিনি এবং পরিচয় দেই! কিন্ধ এই 
ছুইটি নামের ব্যাখ্যা কী, তাতপধ কা, হযরতের জীবনে ইহাদের কোন 

লর্থকত! আছে কিনা, একটি নামের পরিবর্তে ছুইটি নামের প্রয়োজনীয়তাই- 
বা কেন হইল, সে কথা কি আমরা কখনও গভীরভাবে চিন্তা কর্পসিয়! 

দেখিয়াছি? | 

“মুহম্মদ ও “আছ্ম্দ' নামের মধ্যে একট] গভীর দার্শনিক রহস্য লুক্কায়িত 

আছে। হযরতের পূর্ণ-পরিচয়ের জন্য দুইটি নামেরই নিতান্ত প্রয়োজন । 

শুধু মুহম্মদ বা শুধু “আহমদ? দ্বারা তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূতপ ধরা পড়ে না। 
ছুইটি মিলিয়৷ এক হইলেই তবে তাহাকে লতাব্পে চেন! যায়। কাজেই বলা 
যাইতে পারে, নাম ছুইটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক । এই ছুইটি চুম্বক 
শকেবর ব্যাখ্যা করিলেই হুযরঞজতর গোটা সত্বা এবং স্বরূপ আমাদের চক্ষে 

প্রতিভাত হইবে । 

পাঠক দেখিয়াছেন, এক নামে তিনি “মুহম্মদ, অন্ত নাষে তিনি “আহমঞ্গ”ঃ 

অর্থাৎ একদিকে তিনি “চরম-প্রশংদিত', অপরদিকে তিনি 'চরম-প্রশংসা কারী'। 
'কিদ্ত বলিতে পারেন কি, কাছার ঝারাই-ব! তিনি চরম-প্রশংনিত, আর 



বিশ্বনবী ৩৪. 

বাহারই-ব! তিনি চরম-প্রশংসাকান্দী? আল্লার দ্বারাই তিনি চরম-প্রশংসিত 

হইয়াছেন, আবার আল্লাকেও তিনি চরম-প্রশংলা করিয়াছেন। অন্য কথায় ঃ 

যে চরম প্রশংসা! ও সম্মান মুহম্মদ লাভ করিয়াছেন অন্ত কাহারও ভাগ্যে 

তাহা ঘটে নাই; পক্ষান্তরে মুহম্মদ আল্লার যে প্রশংপা ও যে গুণকার্তন 
করিয়াছেন, অন্ত কাহারও বারা তাহ! সম্ভব হয় নাই। উভয়দিক হইতেই 
প্রশংসা ও গৌরব-দানের চরম হইয়া গিয়াছে । 

এখন দেখা যাউক, এই “চরম-গ্রশংলিত”, ও “চরম-প্রশংসাকারী” কে 

হইতে পারে। 

“বুম-প্রশংসিত' একমাঞআ্র সে-ই হইতে পারে-যাহার মধ্যে চরম পূর্ণতা 

আছে। র্বশ্রেষঠ না হইলে কেহ কখনও লর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংনা লাভ করিতে 

পারেনা । যাহার মধ্যে অপূর্ণত] ব1 ক্রটি-বিচ্যুতি থাকে, তাহাকে কেহই 
ছড়াস্ত প্রশংসা করে না--করিতে পারা যায় না। কাজেই “রম-প্রশং সি 
বলিলেই এই শ্রেষ্ঠত্বের কথ! সর্বপ্রথমেই আমাদের মনে জাগে। ণচরম- 
প্রশংনিত' হইতে হুইলে তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা অন্থপম হুহতে হয়। স্থতরাং 

একথা অত্যন্ত স্থস্পষ্ট যে, আল্লাহ. যে মুহম্মদ হৃষ্রির সবশ্রেষ্ঠ নিদ্শনক্ধপে 

প্রদর্শন করিবেন, সমন্ত-পরিপুণতা যে তাহাকে দিবেন, তাহাকে যে চরম 

এবং পরম আদর্শরূপে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন, এই ইংগিতই 
পাইতেছি আমরা তাহার “মুহম্মদ? নামের মধ্যে। পক্ষান্তরে আল্লার পরিপূর্ণ 

সত্য-প্িচয় যে মুহম্মদের দ্বারাই সারা জগতে বিঘোষিত হইবে, মুহণ্মদের 

হই যে আল্লার গুকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে, এই ইংগিতও পাইতেছি আমর। 

সাহার “আহমদ্র' নামের মধ্যে । কোন ব্যক্তি বা বস্তর চরম-প্রশংলা কেবলমাত্র 

ভিদিই কতে পাবেন-যিনি সেই ব্যক্তি বা বস্তর রূপ ও গণ সম্বন্ধে পৃণজ্ঞান 

মাখেন। কাছেই মুহম্মদ যে আল্লার গুকৃত শ্বরূপ দম্বদ্ধে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী 

হইবেন, এবং তহার সত্য-পরিচয় যে একমাজ্র তিনিই দিতে পারিবেন, এই 

কথাই আভাস পাইতেছি ত,হার “আহম** নামের মধ্যে। 

এতএব দেখা যাইতেছে, আল্লার বিচিজ্জ লীলা প্রকাশের জন্য মুহম্মদ 
জষ্টির গ্রয়োজন ছিল। অবশ্ত আল্লহ. সবশক্কিমান এবং সকল অভাব ও জকল 

প্রয়োজনের অত্ীত। জানি; তবু বলিবঃ স্থজন-লীলার সার্থকতার জন্য 

মুহ্মদকে বল্পনা না করিয়া তিনি পাবেন নাই। নিখিল সির মূলে ঘদি কোন: 

উদ্দেশ্ত নিহত থাকিয়া থাকে, তবে দে হইতেছে আজ্ারই আত্মগ্র কাঁশের, 
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উদ্দেপ্ত । আল্লাহ. তাহার এই সৃষ্টি-লীঙার মধ্য দিয়া নিজেকে বাক্ত করিতে 

চান । আপন মহিমায় অস্তলাঁন হইয়া থাকিলে কে তাহাকে চিনিত? শুধু শর্া 
থাকিলেই হয় না, রষ্টাও চাই, নতুবা! শষ্টার সৃষ্টি সার্থক হইবে কেন? জষ্টা না 
থাকিলে কে শ্রষ্টার মহিমা পরিকীর্তন করিবে? উপযুক্ত গুণীর কদর করিবার 
জন্ত তাই প্রয়োজন হয় উপযুক্ত গুণগ্রাহীর। আল্লাহতালাও ত্বাই আজ্ম- 
অভিব্যক্তির জন্ত এমন এবজন উপযুক্ত গুণগ্বাহী বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রয়োজন 

অহ্গভব করিতেছিলেন__যাহার নিকট ভিনি আপন স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে পাবেন 

এবং ধিনি নেই মহ্াসত্যের বেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য রাখেন । এই জন্তই 
বিশ্ব সির সংগে সংগে এমনিই একজন উপযুক্ত মহাখুকুষের ক্্জন অনিবাধ 

হ্ইয়াছিল। ৃ | 

সেই ভাগ্যবান পুরুষই হুইত্তেছেন মৃহণ্মদ। 
দেশের সম্রাট যদি তাহার অধীন কোন কর্মচারীর দহিত কোন ঘনিষ্ঠ 

সম্পর্ক স্থাপন করিতে চান, তবে পূর্ব হইতেই তাহাকে উচ্চপদ ও খেতাব দিয়া. 

টৈজ্ৰী স্থাপনের উপযুক্ত করিম্বা লন। বিদ্যুৎ-প্রবাছকে কোথাও সঞ্চারিত করিতে 
হইলে তাহার ধারক-যন্ত্র (:6০০1%51:)-কও তদন্রূপ শক্তিশালী করিয়া লইতে 

হয়। হযরত সুহুণ্মদকে ঠিক তাহাই করা হুইয়াছিল। আপন সৃষ্ট “বান্দা” হইলেও ' 

আল্লাহ, তাহাকে সর্বগুণে গুণান্বিত করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিক- 
ছিলেন। আল্লার বিরাটস্বের খাতিরে মুহুম্মঘকেও বিরাট করিয়া স্থট্টি করিতে 

হুইয়াছিল। পূর্ণ-আল্লার পূর্ণ-পরিচছের জন্ত একজন পূর্ণ-মানুষেরই তো৷ 
প্রয়োজন! 

এথানে প্রশ্ন জাগিতে পঞ্চ্স : যুহশ্মদের পূর্বে তবে কি জগতে কোন পুর" 

মাধ আসে নাই ? অথবা জগম্বাপী কি আল্লার পুর্ণ-পরিচয় পায় নাই? উত্তর 2. 

না । মুহম্মদের পূর্বে বু পয়গদ্ধর ও তত্বদশা দাধুপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে । 
কিন্ত নিজেদের ধারণ-ক্ষমভার অপূর্ণ তার জন্ত আল্লার সম্পূর্ণ ও ব্যাপক পরিচয় 

ডাহারা কেছই নিজেরাও পান নাই, অপরকেও দিতে পারেন লাই । সে-গৌরব 
সঞ্চিত হইয়াছিল পূর্ণ-মানব সুছন্মদের জন্স। কাজেই আমরা বলিতে পারি, 
সুহস্ম্ছের পুর্বে কোন পূর্ণ-মান্ষকেও আমনা দেখি নাই- পুর্ণ-আত্বাকেও 

ত্বেখি দাই। | 

মৃহণ্মদের 'আহমদ' কপ এখনও প্রকটিত হুদ্দ নাই। আল্লাহ তালাকে 
তিনি বিকপ প্রশংলা করিবেদ, কিভাবে তাহার পরিচদ্স দিবেন এবং সে 
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প্রশংসা ও পরিচয় চপ্রম এবং পরম হইবে কিনা, তাহা বিচার করিবার লষয় 
এখনও আসে নাই। মুহম্ছদের জীবন-শেষে সেঁবিচার আমরা করিব । 

মুহম্মৰকে আল্লাহ “হাবীব” বা “দোস্ত” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি 

যে িহমতুজিল আলামিন্-__ অর্থাৎ সমগ্র স্্টির বুকে আল্লার মুতিষান করুণা 
ও আশীর্বাদ, এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন । ইহ খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে । 

চরম প্রশংসার দংগে চরম প্রেম এবং আমীবাদও জড়িত থাকে । শিল্পী যাহাকে 
আপন মনের লমস্ত স্থষমা মিশাইয়া নিখুতির্জীবে রচনা করে, তাহাকে নে 
কেবল গ্রশংসাই করে না, ভালোওবাসে। বিশ্বশিল্লী তবে কেন তাহাব্ধ এই 
শেষ্ট শিল্পকে ভালোবামিবেন না? এই জন্তই মুহম্মদ আল্লার মাহবুব ব! 
প্রেমাম্পদ । শুধু তাই নয়, যেহেতু সুহন্মদন্টে আল্লাহ, ভালোবালেন, এ 
কারণে মুহম্মদকে যাহারা ভালোবাদেন, অথবা মুহম্মঘ যাহাদিপকে ভালো- 

বাসেন, ত্বাহাদিগকেও আল্লাহু ভালোবামেন । কাজেই মুহম্মদের আবির্ভাব 

বিশ্বমানুষের জন্ত এক অপুর্ব কল্যাণের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের 
ধর্মই এই ! 

“মুহম্্রৰ হইলে যেমন তাহাকে “ছাবীৰ হইতে ছয়, তেমনি তাহাকে 

“আহমদ” না হইয়াও উপায় নাই! «মুহম্মদ? এমন শব্ধ-যাহার মধো 

হাবীব ও “আহমদের খারণা ও ওতংপ্রোতভাবেই নিহিত থাকে । শ্রেষ্ট শিল্প 

শুধু শিল্পীর শ্রেষ্ট প্রেম লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বিনিময়ে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ 
মহিমাও সে ঘোষণা করে। শিল্পের মধ্যে শিল্পী আত্মপ্রকট হয়। শিল্পের 

প্রশংসা তাই প্রকৃতপক্ষে শিলীরই প্রশংসা । শিল্প অচেতস হইলে শিল্পীর 
প্রশংশা সে নীরবে করে, সচেতন হইলে প্রকাশ্ডে করে । ঠিক যে-পর্িমাথে 

শিল্প সার্থক ও হ্ৃন্দর হয়, সেই পরিমাণে শিল্পীও সার্থক ও স্রন্দর হইয়া দেখা দেয়। 

কাজেই শিল্প যদ্দি চরম-প্রশংপিত ও পরম-পৃর্ণ হয়, তবে শিল্পীও তখন 
তার যধ্য দিয়! চরম-প্রশংসিত এবং চরম-পরিচিত ন! হুইয়াই যায় না। 

আদশ শিল্পের মধ্যে সমগ্র অস্তর-মানুষটি ধর! পড়ে । শিল্পীর যাহা-কিছু 
অঙ্গভূতি, যাহা-কিছু প্রেরণা, যাহা-কিছু দরদ এবং যাহাকিছু গুণপন্থ বা 

কলাকৌশল-_লমন্তই ক্ষপায়িত ও লীলায়িগ্ড হয় ভাহার লেই শিল্পের মধ্যে । 
শিল্প যেমন করিয়া শিল্পীকে জানে, তেমনটি আর কে জানে? শ্রেষ্ঠ শিল্প 

জানে তাই শিল্পার শ্রেষ্ট*পরিচয়, আর এই কারণেই কর্তিত পারে ঘে তাছার 
চরয় গেশংলা ॥ 
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“মুহম্মদ ও “আহমদ ভাই একইব্যক্কি না হইয়া পারে না। -শ্রষ্টার 
দিক দিয়! যিনি মুহম্মদ, স্যষ্টির দিক দিয়া তিনিই আহমদ 

ইহাই হইতেছে “মুহম্মদ” ও “আহমদ নামের দার্শনিক তাৎপর্য । এই 
ছুইটি নামই মৃহম্মদের শ্বরূপ-প্রকাশের ছুই প্রতীক শব্দ (5570১01)। 

মুহম্মদের সমগ্র জীবন ও কর্ম এই দুইটি লামেরই বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। 

এই দুইটি নাম তাহার সার্থক হুইয়াছে কিনা, অর্থাৎ আল্লার চরম-প্রশংল। 

তিনি লাভ করিয়াছেন কিনা- পক্ষান্তরে তিনি আন্তার চরম-প্রশংসা করিতে 

পারিয়াছেন কিনা_-ইহাই হইবে তাহার জীবনালোচনার ছই প্রধান লক্ষ্যবস্ত, 
_-ইহাই হইবে তাহার দাফল্য বিচারের ছুই প্রধান মাপকাঠি । 
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সমসামস্সিক পৃথিবী 

৫৭০ খৃষ্টানদের ২৯শে আগস্ট, মুতাবিক ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার 
স্থহেব-সার্দিকের সময় হষরত মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন * 

হযরত মুহন্ম:দর আবি্র্ভাবকালে জগতের ধয়িক, ৫নতিক ও নামাজিক 

পরিস্থিতি কিন্ধপ ছিল? 

এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়: সে লময়ে জগতে সতাই 

আধার যুগ নামিয়া আলিয়াছিল। আরব, পারশ্থা, মিশর, রোম, ভারতবর্ষ 

প্রভৃতি তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্রই সত্যের আলো! নিভিয়া গিয়াছিল। 
জবুর, তাওরাৎ, বাইবেল, বেদ প্রতৃতি যাবতীয় ধর্মগ্রস্থই বিকৃত ও রূপান্তরিত 
হুইয়! পড়িয়াছিল, ফলে শ্রষ্টাকে ভূলিয় মানুষ স্যষ্টির পায়েই বারে বারে 

মাথা নত করিতেছিল। তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় 

হইয়াছিল; প্রকৃতি-পৃক্জা, প্রতিম।-পৃজা, প্রতীক-পৃজা, পুরোহিভ-পুঙজ্জা অথবা 

ভূত প্রেত ও জড়পুজ্জাই ছিল তধনকার দিনে মানুষের প্রধান ধর্ম । রাহ্িক, 
লামাঞ্জিক বা ঠনতিক শৃঙ্খল! কোথায়ও ছিল না। অনাচার, অবিচার, 

অত্যাচার ও ব্যভিচারে ধরণী পীড়িত হুইয়া উঠিয়াছিল | 

আমতা একে একে এ সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্ঘদ্ধে এইখানে 

কিপিং আলোচনা করিব । - 

ভারতবর্ষ 

সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন লীলাতৃণ্ম ভারতবর্ষের অবস্থা তখন অত্যন্ত 

শোচনীয় ছিল। নিরাকার পরক্রাক্মর আরাধনা! ধর্ম হিসাবে ভারতবর্ষে কোন- 
'দিনই প্রতিষ্টিত হন নাই | বেদের কোন কোন কুত্রে অজ”, “অকায়ম? ও 

“একমেবাছিতীঘম" ঈশ্বরের উল্লেখ থাকিলে আর্ঘনণ দেবদ্দেবীর আরাধনাই 
করিতেন। জনৈক খ্যাতনামা লেখক টব্দিক যুগের ধর্ম ও সংস্কার স্ঘন্ধে 
বলিতেছেন £ “টবধধিককাচলর ধর্ম ছিল ভৌতিক প্ররুতির প্রতাক্ষগোচর 

*. এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিস্তৃত আলোচনা ছিতীয় খণ্ডে ব্রষ্টব্য। 



৯ সমসাময়িক পথিবী 

পদার্থের বা দৃশ্টের আরাধনা । এই সমস্ত পদার্থ বা দৃশ্তকে বাক্তিকূপে 
কল্পনা করিয়া উপাসকের অব্ন-ধন-পুত্র-পরিজন লাভের জগ্ত এবং বিপছুগ্ধার 
ও ছুঃখ-পরিহার বা শদ্র-পরাভবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও স্তি করিতেন এবং 

অগ্নিতে সেই দব দেবতার উদ্দেশ্য ঘ্ৃতাছতি প্রদান করিতেন এবং 

সোমরদ নিবেদন করিয়া দিতেন । এই হিপাবে বেদের ধর্ষ বহুদেববাদ বলা 

যাইতে পারে ।৮' 

“প্রাকৃতিক দৃশ্ত ও ব্যাপার যেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল, পাধিব 
বু বস্তও তেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল। ঝড়-বৃষ্ট, বজ্র-বিছ্াৎ উষা, 

রাত্রি প্রভৃতির সংগে সংগে জল, নদী, পর্বত, ওষবি, গাভী, অস্ত্রপস্ত 
প্রভৃতিও দেবতাত্মা বলিয়! বন্দিত হইত ।”% 

বৈদ্দিক যুগের কিছুকাল পরেই আর্ধনিগের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন 

হইয়াছিল । ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, টৈশ্তট ও শৃদ্র_এই চারি বর্ণে গোটা 
হিম্দু-সমাজ বিভক্ত হুইয়া পড়িয়াছিল। একমাজ্স ব্রাক্ষণদ্েরই বেদপাঠের 
এবং পৌরোহিত্য করিবার অধিকার থাকায় ব্রাক্ষণেতর লোকদিগের কোন 
ধর্মাধিকারই ছিল না! বছ সামাজিক ও রাষ্ত্রিক অধিকার হইতে তাহারা 

বঞ্চিত ছিল। শুদ্রদিগের. বেদপাঠ করা তো দুরের. কথা, বেদমন্ত্র শ্রবণ 
করিলেও উত্তপ্ত সীসা কানে ঢালিয়া তাহা'ঁদগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবন্থ! 

ছিল। হিন্দু শান্ত্রকার মনু বলিতেছেন £ 

"যো হান্যধর্মীচষ্টে কশ্চৈবাদ্দিশতি ব্রতম । 

সোহসংবৃতং নাম তমঃ নহু তেনৈব মজ.জতি |” 

__মন্ুলংহিতা, ৪1৮১ 

অর্থাৎ: “যে ব্রাহ্মণ শুদ্রকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তিনি লেই 
শৃদ্রের সহিত অপংবৃত নামক নরকে নিময় হইবেন 1” 

নারীজাতির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বেদমন্ত্রে তাছাদের 

কোন অধিকার ছিল না! নারীকে পুরুষের দাসীবূপেই গণ্য কর! 
'হুইত, কোনরূপ সামাজিক অধিকার ব1 মর্যাদা তাহার ছিল না। রাক্ষপ- 
বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, ক্ষেতজ-পুত্র ইত্যাদি প্রথাই তাছার প্রমাণ ॥ 

ক শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্দোপাধ্যার মহাশয়ের বেদবাণী ১৪৩ ২২ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টবা। 



বিশ্বনবী 8০. 

নারীর চরিজ্র বা প্রকৃতি সম্বন্ষেও * তখনকার যুগে অত্যন্ত হীন ধায়পাই 
লোকে পোষণ করিত | স্বয়ং মনত বলিতেছেন £ 

“নান্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া! মন্ত্রেরিতি মর্মোব্যবস্থিত 

নিরিক্্রিয়া হামন্ত্রাশ্চ স্ত্িয়োহইতমিতি স্থিতিঃ1৮ ১৮ 

অর্থাৎ £ মস্ত্রঘারা স্ত্রীলোকদিগের সংস্কারাদির ব্যবস্থা হয় না, একারণ 

উহাদের অস্তঃকরণ নির্শল হইতে পারে না। 

এইরূপে সমাজের প্রতি স্তরে বু পাপ ও বহু জঞ্জাল পুণ্বীভূত 
হইয়াছল। 

চীন 

চীনাদের অবস্থা ভারতীয়দিগের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। ধর্ষ- 
প্রচারক হিসাবে চীনদেশে “কনফুসিয়া ও “তাও"এর নাম শুনা যায়, 

কিন্ত তাহাদের যে কী ধর্মমত ছিল তাহা সম্যক বুঝিয়া উঠা কঠিন। অতি 

প্রাচীনকাল হইতেই চীনাদিগের মধ্যে প্রককৃতি-পূজা, পুরোহিত-পূজা ও 

পৃর্বপুরুষ-পূজার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল। এক কথায় বলিতে গেলে 

নর-পূজাই ছিল তাহাদের প্রধান ধর্ম। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম যখন চীনদেশে 
প্রবেশলাভ করে, তখনও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বরং 
বুদ্ধির নিরীশ্বরবাদ চীনাদের জীবনে আরও ঘোরতর অধঃপতন আনয়ন 
করিয়াছিল। চীনারা নৈরাশ্তবাদী নাম্তিক হইফ্লা পড়িয়াছিল। বুদ্ধের 
মৃত্তিপূজা এবং নৃপতি পুজাই তাহাদের নার ধর্মে পরিণত হুইয়াছিল। 
কোনরূপ নীতিজ্ঞান ছিল না) কর্মই ছিল তাহাদের একমাত্র চিন্তার 

বিষয় । 

পারশ্য 

তি প্রাচীনকাল হইতেই পররশ্রে অধ্ি-উপাপনা ও প্ররুতি-পৃজার 

গ্রচলন ছিল। প্রাচীন পারশিকদের ধর্মগুরু ছিলেন জরদত্ত বা 2০:999%61 
এবং তাহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল জিন্নাবিত্ত। জরদস্ত প্রচার করেন £ 

দুইজন দেবতার হ্বারা জগতের সমুদয় মংগল-অমংগল সাধিত হইতেছে । 
ংগলের দেবতা “আহুরমাজদ1 অথবা “অরমাজদ' আর অমংগলের 

দেবতা 'আহরিমান' । উভয় দেবতার মধ্যে দিবানিশি লংঘর্ষ চলিতেছে, 



৪১ সমসাময়িক পৃথিবী 

সেই সংঘর্ষে আহর-মাজদাই জয়লাভ করিতেছেন। এই আহুর-মাজ দার 
পৃজাই ছিল পারশিকদের প্রধান ধর্ম। 

কালক্রমে এই ধর্মও লোপ পাইল তখন পৌত্বলিকতা তাহার লমপ্ত 
অভিশাপ লইয়া পারশিকদিগের মধ্যে আসন পাতিল। পুরোহিতদিগের 
অত্যাচারে পারশ্টবাসীরা জজজরিত হুইয়৷ উঠিল। ষষ্ট শতাব্দীতে তাহাদের 
সমাজ-বদ্ধন একেবারে [শিথিল হইম্জ! পড়িল । ছুনাতি ও কুসংস্কারের অন্ধ কারে 

পারশ্ত ডুবিষা গেল। 

ইন্দী জাতি 

ইনদী জাতির দশা চিন্তা করিলে সত্যই ছুখ হয়। এই জাতি পুর্বে 

আল্লা তালার “অনুগৃহীত” জাতিন্ূপে পরিগণিত ছিল। ইছাদেরই উদ্ধারের 
জন্তক আন্বাহ-তাল! হযরত মুলা, হযরত দাউদ, হুধরত সোলায়মান 
প্রভৃতি পয্মগন্বরদিগকে প্রেরণ করেন এবং “জবুর”ণ ও তাওরাৎ নামক 

ছুইথানি ধর্মগ্রস্থ ইহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এত বড় স্বীয় সম্পদ 

লাভ করা সত্বেও আপন কর্মদোষে ইহারা আজ অবলুগ্ধ ও নিগৃহীত। 
বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্রতা ছিল তাহাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, হযরত মুসা, হযরত ঈলা, হযরত মুহম্মদ 
প্রভৃ্ত পয়গন্বরদদিগের সহিত ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ছাড়ে নাই। 
হযরত মুনাকে ইছার! ভীষণভাবে নিধাতন করিয়াছে; যিশুধুষ্টকে বক্রুশে 
বিদ্ধ করিয়াছে এবং হযরত মুহম্মদকেও মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে । 
এক ইন্দখ রমণী হযরত মুহণ্মদকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিষদান করিয়াছিল । 

আল্লাহ তালার অনুগ্রহে হযরত রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই 
বিষের ক্রিয়া তিনি সারাজীবন ধরিয়াই অঙ্থভব করিয়াছিলেন । অনেকের 
মতে তাহার মৃত্যুকালীন ব্যাধি এই বিষ-ক্রিয়া হইতেই উদ্ভুত 
হুইয়াছিল:। ূ | 

ইহা হইতেই বুঝিতে পার! যায়, এই জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় অধং:পতন 

কী ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। বড় বড় পয়গন্ধরগণ যাহাদের 

হাত হইতে রক্ষ! পান নাই, দে জাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিূপ শোচনীয় 

ছিল, তাহা! আর বলিয়! বুঝাইবার প্রয়োজন রাখে না। 
তু 
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খুষ্টান জাতি 

ষষ্ঠ শতাব্দীতে খৃষ্টান জাতির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। 
যিশুধৃষ্টের শিক্ষা ও বিধান পাত্রী ও লাধুপুরুষদিগের হন্ডে এতই বিরুত 

হুইয়। গ্রিয়াছিল ষে, স্বয়ং যিশু ফিরিয়া আসিলেও উহাকে আর নিজধর্ষ 

বলিয়া চিনিতে পারিতেন না! যিশুখুই পবিত্র তৌহীদবাদই প্রচার 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মৃতু)র পর লাধু পল, পিটার প্রসৃতি ধর্ম- 

যাজকের! উহাকে ভিত্ববাদে (7101 ) পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছিলেন ! 

যে-ধিশ মৃতিপূজা দুর করিতে ধরাম্ম আমিলেন, দেই যিশুর মুতিই 
খৃষ্টানেরা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। দংগে সংগে তাহার মাতা 

মেরীও ঈশ্বরের এক-তৃতীয়াংশবূপে সবত্র পূজিত হইতে লাগিলেন। 
শুধু কি তাই? স্বয়ং পল এবং পিটারের মৃতিও গির্জাঘরে স্থাপিত 
হইল। জীবনে ধে ধতপাপই করুক, ভ্রাণকর্ত। যিশুকে ভজন করিলেই 
সকল পাপ দূর হুইয়া যাইবে, এই বিশ্বাস প্রত্যেক খুষ্টানের মনে 

বদ্ধমূল হইয়া গেল। কালে কালে 27015 [২0281 00115 নামে শ্বতন্ত 

খুইজগৎ রচিত হুইল এবং রোমের পোপ খুষ্টান্দিগের যাবতীয় ধর্মলংক্রাস্ত 

অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে 

পোপেরা যে বীভৎম লীলাখেল৷ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠক 
তাহা জানলেন। তাহারা ঘোষণ। করিয়াছিলেন £ ত্বর্গের চাবি তাহাদের 

হাতে। যতবড় পাপীই হুউক, উপযুক্ত মুল্যে পোপের নিকট হুইতে খর্গের 
“পাসপোর্ট ক্ষয় করিলে আর তাহার কোন ভয় নাই, নির্ধাৎ সে স্বর্গে 
যাইবে! বলা! বাছল্য, ইহার ফলে খুষ্টান জগতে যে ছুর্নীতি ও পাপের 
তোত বহিয়া গিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলন৷ নাই । 

আরব জাতি 

আরবের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। চুরি-ডাকাতি, মারামারি- 
কাটাকাটি, অত্যাচার, অবিচার, বাভিচার, মগ্যপান, নারীহরণ প্রভৃতি 
যত রকমের পাপ ও ছুনাঁতি থাকিতে পারে, আরব-চরিভ্রে তাহার 
কোনটিরই অভাব ছিল নাঁ। আল্লাকে তাহার! একরপ ভূলিয়াই গিয়াছিল। 



4৪৩ সমসাময়িক পৃথিবী 

বুৎপুরুস্তি (মৃতিপৃঞ্জা ) ও কুসংক্কারের অন্ধকারে সারাদেশ আচ্ছন্ন হইয়া 
'পড়িয়াছিল। হযরত ইব্রাহিম আল্লাহু তালার ইবাদতের জন্ত যে কাবা-ঘব 
'নিষ্ধাণ করিয়াছিলেন, নই "খোদার ঘরেই আরবেরা ৩৬৭টি দ্বেবমৃত্তির 
প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া আমিতেছিল। 

নারীজাতির অবস্থা আর৪ শোচনীয় ছিল। গৃহপালিত পশুর মতন 
তাহাদিগকে যরৃচ্ছা ব্যবহার করা হইত | পিতার মৃত্যুর পর তাহার 

পরিত্যক্ত স্ত্রী-কন্তাগণও পুব্রের ভোগে আদিত। কন্তাপস্তানকে অনেক লমন্ব 

জীবন্ত প্রোথিত করা হুইত। বিবাহিতা স্ত্রীদিগকে যখন খুশি তালাক 
দেওয়া যাইত। পক্ষান্তরে একই নানী একই সময় বিভিন্ন পুরুষকে বিবাহ 

করিয়া উৎ্কট লামাজিক বিশৃংখলার স্থষ্টি করিত। 

আরবে দান-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে দাপদাসীর ক্রুয়বিক্রয় 

ডলিত। সময়ে সময়ে কাবা-গৃহে নরবলিও হইত । 
ইহাই ছিঙগগ আরব জাতির চরিক্র-টবৈশিষ্ট্য ! 

আধার বুগের অবস্থা এইবূপই ভয়াবহ ছিল। মান্য পন্ড হুইয়। 
গিয়াছিল। সেই নরপঞ্ুদিগের বীভৎস ভাগুব-লীলায় ধর্ম ও নীতির 
অন্ফুউ আর্তনাদ কোথায় তলাইয়া গিয়্াছিল। এই চরম ছুর্গতি হইতে 
মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্ত একজন মহাপুরষের আবির্ভাব তাই আসন 
হুইয়া উঠিয়াছিল। 



পরিচ্ছেদ £ ৭ 

শিশুনবী 

হযরত মুহম্মদের জন্মের সপ্তাহ ছুই পরেই মরুভূমি হইতে বেছুঈন-ধান্্রীরা 
শিশুসস্তানের অনুসন্ধানে মক্কানগরে আসিয়া উপনীত হইল | তখনকার 

দ্রিনে আরবে ইহাই ছিল প্রচলিত প্রথা । সম্ভ্রান্ত আরব-পরিবারে কোন 

শিশুসম্তান জন্সিলে ভাহার স্তন্তদান ও লালন-পালনের ভার ধান্্রীর হস্তে ন্তপ্ত 

করা হইত। অবশ্ত এজন্য ধাত্রীরা উপযুক্ত পুরস্কার ও বেতন পাইত। 

এই প্রথান্থযায়ীই প্রতিপাল্য শিশুদিগের সন্ধানে মাঝে মাঝে ধাত্রী 

ব্যবসায়ী বেছুঈন রমণীরা শহরে আসিত; বল বাহুল্য, এই উপায়ে 

তাহার! বেশ-কিছু উপার্জন করিয়া লইত। অবস্থাপক্সম ঘরের শিশুদিগের 

প্রতিই তাহাদের অধিবতর আকর্ষণ ও লক্ষ্য থাকিত। এজন্ত ধাত্রীদিগের 

মধ্যে প্রথমতঃ কেহই বিধবা আমিনার পুজ্রকে গ্রহণ করিতে রাজী 

হয় নাউ। অপেক্ষাকৃত ধনীগৃহের লস্তান-লাভের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 

ছিল £ 

ধান্রীদিগের সকলেই মনের মত এক-একটি শিশুসস্তান লাভ করিয়া 
ফিরিয়া! গেল; কিন্তু ধাত্রী হালিমার ভাগ্যে মুহম্মদ ছাড়া অন্য কোন শিশ্জ 
জুটিল না। তখন হালিমা স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, “শূন্য হস্তে ফিরিয়া 
যাইয়া লাভ কী? এই এতিম শিশুটিকেই এ্ুছুণ রি, কি বল ?* 

ত্বামী উত্তর দিলেন £ “নিশ্চয়ই | মুহম্মদকে গ্রহণ কর। হয়ত ইহার 

মধ্য দিয়াই আমাদের নসীব, বূলন্দ হইবে ।” 
হাঁলিম। তখন শিশু-মুহম্মদকে গ্রহণ করিলেন । 

হালিমা ছিলেন বনি-লাদ গোজ্রের মেয়ে । এই লা"দ-বংশের লোকের! 

সে-যুগে বিশুদ্ধ প্রাঙ্ীল আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলিবার জন্ত বিখ্যাত 
ছিলেন । শহরের ভাষা নানা ধারার সংমিশ্রণে বিকৃত হুইয়! পড়িয়াছিল, 
কাজেই বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা এই গোজ্রের মধ্যেই লীমাবদ্ধ ছিল। আরবে 
তখন অনান্ত কুপ্রথ্য বিদ্যমান থাকিলেও কাব্যকলা ও ন্ুললিত 

ভাষার খুবই আদর ছিল। যাহার ভাষ। যত উদ্দাম ও সাবলীল হইত, 



৪৫ শিশুনবী 

সর্বসাধারণ তাহাকেই শ্রদ্ধ। ও সম্ত্রমের চক্ষে দেখিত। আশ্চর্ষের বিষয়, কোন্ 
এক অদৃশ্য শক্তির ইংগিতে শিশু-মুহম্মদের লালন-পালনের ভার গিয়া পড়িল 

এই মাজিতরুচি ও উন্নতমনা সা*দ-বংশের উপরে । পরবর্তীকালে হযরত 
মুহম্মদ যে কথাবার্তায় মিষ্ট ও লালিতাপূর্ণ ভাষ! ব্যবহার করিতে পারিতেন, 

তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এইখানে মিলিবে। ৃ 
শিশু মুহন্মদকে লইয়া হালিমা নিজগৃছহে ফিরিয়া চলিলেন। বিবি 

আমিনা প্রাণের দুলালকে ধাত্রী-হস্তে সমর্পন করিয়া আল্লাহ তালার নিকট 

তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। সেই নিষ্কলঙ্ক চাদ মুখধানি দেখিয়া 

দেখিয়া তাহার সাধ যেন আগ মিটিতে চাহে না। করুণ নয়নে তিনি 

পুজ্ের মুখপানে চাহিয়া রছিলেন। ধীরে ধীরে হালিমার উট দৃষ্টি-সীমার 

আড়ালে চলিয়া গেল। 

মুহম্মদকে নিজগৃছে লইয়া! আমিবার সংগে সংগে হালিমা এক আশ্চর্য 
পরিবর্তন লক্ষা করিলেন। তাহার গৃহপালিত মেষণ্ডলি অধিকতর পরিপুষ্ট 

হুইয়া উঠিল এবং অর্ধিক পরিমাণে ছৃপ্ধ দান করিতে লাগিল। খজুর বৃক্ষে 

প্রচুর পরিমাণে খ্জুর ফলিতে লাগিল; কোন দিক দিয়াই-তিনি আর 
কোন অভাব অনুভব কঞ্চিতে লাগিলেন না। আরও একটি আশ্চধ ব্যাপার 

তিনি এই লক্ষ্য করিলেন যে, শিশুনবী যথন হাপিমার স্তগ্ত পান করিতেন, 

মাত্র একটি স্তশ্তই পান করিতেন, অন্তটি করিতেন না। মনে হইত 

মুহম্মদ যেন জানিয়া শুনিয়াই অপর ্ন্টি তাহার ছুধভাই-."হালিমার 

আপন শিশুপুজের জন্য রাখিয়া দিতেন। এই "সমস্ত বাঁপার লক্ষ্য করিয়া 

হালিমা প্রথম হইতেই এই 'অন্থপম শিশুটর প্রতি কেমন যেন আকৃ হইয়া 

পুড়িলেন। 

হালিমার এক পুত্র ও তিন কণ্ঠ নী পুত্রটির নাম আবহুজ্লাহ এবং 

কন্তা তিনটির নাম আনিস, হোঁজায়ক1! এবং শায়েম।। শায়েজার বয়স 

তখন সাত-আট বৎপর। মুহম্মদের লালন-পালন কার্ধে শায়েমা সর্ব! 

মাতাকে সাহায্য করিত। মুহম্ম্কে সে বড়ই ভালবাদিত। সেই অপন্ধপ 

মুখণ্রী, দেই ভূবন-ভুলানে। হাসি, লেই দ্গিঞ্ধ চাহনি দেখিয়া শায়েমার কচি 
মন বালিকান্থলভ আনন্দে একেবারে মুগ্ধ হুইয়া যাইত। আপন সঙ্থোদরের 

মতই সে তাহাকে দেহ করিত। মৃহম্মদকে কোলে লইয়া দোল! দিতে দিতে 
নে প্রায়ই স্থুললিত কে গান গাছিত : 



“বেঁচে থাকুক মৃহম্মদ.-সে দীর্ঘজীবী হোক, 
চির-তরুণ চির কিশোর চিরমধুর রো'ক। 

হয় যেন মে সরদার আর পায় যেন লে মান, 
শত্রু তাহার ধ্বংস হউক'"-ঘুচুক অবল্যাণ। 

মুহম্মদের পানে খোদা করুণ চোখে চাও, 

চিরস্থায়ী গৌরব যা-_তাই তাহারে দাও ।* 
কী সুন্দর দৃষ্তট এ! বিশ্বনবীকে ক্বোল৷ দিয়া খেলা করিতেছে এক' 

বেছুঈন বালিকা । বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর খোদার পিয়ার! নবী তাহার 
খেলার সাথী । শায়েমার এই গৌরব--এই আনন্দের তুলনা কোথায়? 

 পরবর্তাঁকালে হযরত মুহম্মদের জীবনের সহিত কত সাহাবা, কত জ্ঞানীগুণীর 
কত লশ্বদ্ধই না স্থাপিত হইয়াছে, বিস্ত শায়েমা ও শিশুনবীর «ই সম্বস্ধটুকৃ একে- 

বারে অন্তবস্য.! এ যেন এবটি ছোট্ট বেহেশ তি ফুল, কল দৃষ্টির অন্তরালে, 
কালের এক নিভৃত কোণে চিরদিনের মত অক্ষয় ও ভাত্বর হইয়! আছে। 

ছুই  বখলর এইভাবে কাটিয়া গেল। হালিমা মুহম্মদকে আমিলার' 
নিকট লইয়া.আলনিলেন। আমিনা পুজের দ্থাস্থ্যোজ্জল মধুর মৃতি ও দিব্য 

কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে তিনি আল্লাকে ধন্তবাদ দিতে 
লাগিলেন। হালিমার উপরেও তিনি খুব সন্ধষ্ট হইলেন। 

এই লময়ে মন্ধায় অত্যন্ত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। এ-কারণ 

আমিনা মুহম্মদকে আরও বিছুদিন হালিমার তত্বাবধানে রাখিয়া দেওয়া 

দংগত মনে করিজেন। বৃদ্ধ আব্দ,ল মুত্তালিবও এ-গ্স্তাব ঘমর্থন করিলেন। 

পুনরায় মুহম্মদ হালিম়ার গৃহে ফিরিয়া চলিলেন! 

ফহাপুরুষদিগের জীবনের গতি কত বিচিত্র, কত রহশ্যপূর্ণ; পিতৃহীন 

ইইয়াই মুহম্মদ ভন্মগ্রঙ্ছণ করিলেন; এক লপ্ডাহ বদ হইতে না হইতেই 

শুননীর নেছের নীড় ছাড়িয়া মন্পূর্ণ নৃতন পরিবেই্টনের মধো গিয়া পড়িলেৰ। 
ছুই বৎসর পরে যদিও বা জননীর কোলে ফিরিয়া আমিলেন; তখনও 

মাতৃতেহ ভোগ করিবার মত অবসর তীহার জুটিল না। জননীর 

দ্ষেহ, গৃহের মায়া, শ্বদেশ ও ব্বজাতির গ্রেমকোন কিছুই তাহাকে 

বাধিয়! রাখিতে পারিল না। ঘর তাহার পর হুইল, পর তাহার আপন. 
ইল । জীবনের গুথম প্রতা্েই তিনি বিশ্বের বুকে ঝাপাইযফ়া পঙিলেন। 



পরিচ্ছেদ £ ৮ 

প্রকতির কোলে 

দ্রিগস্ত-বিস্তুত মরুভূমির মধ্যে হালিমার কুটীর। বেছুঈন-জীবনের সমস্ত 

বৈশিষ্ট্য সেখানে বিস্মান। চতুর্দিকে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতি-_মূক্ত আকাশ, 

মুক্ত বাতাস, মৃক্ত প্রান্তর; তারি মাঝে মুক্ত মান্ষের মুক্ত মন। কোথাও 
বাধা নাই, বন্ধন নাই, জীবনযাআর মধ্যে কোথাও কত্রিমতা নাই £ প্রক্কতির 
জে চমৎকার স্থুসংগতি তার । শুধু জড়জীবনের ক্ষুধাতৃষ্া ও হামিকাক্সাই 
এ-জীবনের সবটুকু নয়। এর থানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্ন, খানিকটা 

কঠোর, ধানিকটা কোমল; খানিকটা গ্য, খানিকট| কবিতা । প্রভাত- 

আলোর বর্ণাধারায় প্রাতঃল্লান করা, ঘোড়া ছুটাইয়া দুর-দিগন্তে বিলীন 

হইয়া যাওয়া, মরু-উদ্ভানের খর বীথিতে ডেরা ফেলিয়া বাস করা, টাদনী 
রাতে নহুর কিনারে ভ্রমণ করা, কখনও বা মরু-সাইমন বা মর-ঝটিকার সম্মুখীন 
হওয়া--এ সমন্তই বেছুঈন জীবনের রোমান্সের দিক ঃ জীবনের চারিপাশে 
এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই মিশামিশি আলো-ছায়ার 

এই লুকোচুরি খেগা, এই আধ-জাগরণ আধবম্বপ্রের সংমিশ্রণ ; ইহাই মানুষের 

স্বাভাবিক জীবন। প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে জীবন, তাহার কোন 
মাধুর্য নাই । প্রকৃতির সহিত মাহুষ যেখানে মিলিয়া যায়, সেইথানেই জীবনের 

চমৎ্কারিত্ব। লাধে ক কবি গাহিয়াছেন £ 

“ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেছুঈন 

চরণতলে বশাল মরু দিগন্তে বিলীন |” 

এমনি পারিপাশ্বিকতার ষধ্যে শিশুনবীর জীবনযান্ধা আরম্ভ হইল। 
শৈশবকাল শিক্ষার সময়। এই সময়ে শিশুর মনে যে-শিক্ষা ও যে" 

আদর্শের রেখাপাত করা ধায়, তাহাই স্থায়ী হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় 
হযরত মৃহুম্মদের সেরূপ কোন শিক্ষার ব্যবস্থাই হইল ন1। 

কিন্তু পত্যই কি তাই? মুহম্মদের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই নাই? 
নিশ্চয়ই হুইয়াছে। পিতা নয়, মাতা নয়, শিক্ষক নয়, সমাজ নয়-.. 

স্বয়ং আল্লাহ. তালাই ঠাছার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী-রস্থলদের 

শিক্ষা তো! এইভাবেই হইয়া থাকে। মাচুষের শিক্ষা ও কিম জান তে। 



বিশ্বনবী ৪৮ 

তাহাদের জন্য নয়। তাহাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও উপাদান সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্। 
কী অভ্ভুতভাবেই না শিশুনবীর জীবন আরম্ভ হইল। সাধারণ মানব- 
জীবনের সহিত এজীবনের কত পার্থক্য । খোদা যেন কোন্ এক গৃঢ 
উদ্দেস্টদাধনের জগ্তই মুহুম্মপকে বারে বারে ঘর হইতে ট্ানিয়া বাহিরে 
আনিলেন। সমাজের বিকৃত চিন্তা ও কলুষিত আদশের ছাপ পড়িবার 
পৃর্বেই তিনি তাহাকে সরাইয়া আনিয়া বিশাল মক্ভূমির উন্মুক্ত পট" 

ভূমিতে স্থাপন করিলেন। তারপর প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তাহার সম্মথে 
খুলিয়া ধনিয়া একে একে তাহাকে প্রাথমিক পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। 

প্রভাতের অরুণরাওা আকাশ, মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষর] 'লু-ভরা বাতাস, 

নিম্তৰ নির্জন রাতের ধ্যান গম্ভীর মৌনতা, দূরে দুরে গিরি-উপত্যকার 

ধূসর শ্রী, মরু-দিগন্তের মায়া-মরীচিকা, সমস্তই তাহার মনে এক অপুর্ব 

বিম্ময় ও জিজ্ঞাসার সুষ্টি করিতে লাগিল। এই পরিদৃশ্যমান জগতের 

অন্তরালে যে একজন নিয়স্তা আছেন, তিনি ত্য আড়ালে থাকিয়া নান। 

বরণে” নানা গন্ষে, নানা গানে, নানা ছন্দে আপনাকে প্রকশ করিতেছেন 

এ সত্য তিনি তাহার অন্তর দিয়া উপলব্ি করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে 

বেছুঈন-জীবনের সহজ-সরল প্রকাশ-ওক্গী, তাহাদের তেজন্থি তা, নিভী কতা, 

তযদেশপ্রেম-এ সমস্ত তাহার শিশু-মনের উর প্রভাব বস্তার করিতে 

লাগিল। এইবপ অদ্ভুত পদ্ধতিতেই শিশুনধীর শৈশব-শিক্ষা আরস্ত 
হইল। কল জ্ঞানের, সকল সত্যের, সকল "তথ্যের, উৎসমুখ যেখানে 
“ মেখানে বলিয়াই তিনি জ্ঞানাম্বত পন করিতে লাগিলেন। মানুষের 

রচিত বিকৃত শিক্ষা কেন তিনি শ্রহণ করিবেন? বিশ্বপ্তক্ক হইবার জন্য 

যিনি ধরায় আপিলেন, তিনি কেন অপরকে গরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন? 

তাই তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন-_“উ!ন্ম” ছিলেন-_ইহা। অত্যন্ত শ্বাভাবিকই 
হুইয়াছিল। অসম্পূর্ণ মানুষের অসম্পূণ শিক্ষা গ্রহণ করিলেই তিনি ছোট 
হুইয়৷ যাইবেন। মানুষের দেওয়া জ্ঞান তাহার মনের উপর একটি পর্দার 

আড়াল টানিয়! দিত, চিরজ্যোতিষয়ের জ্যোতিঃপুঞ্জ তখন আর প্রত/ক্ষ- 

ভাবে তাগছার চিত্তে আলিয়। প্রতিফলিত হইতে পারিত না। এই কারণেই 

৫বাধ হুয় আল্লাহ.তালা সতর্ক অভিভাবকের মত্ত শিশু-মুহম্মদকে সমাজের 

বিকৃত আবহাওয়া হইতে স্রাইয়া লইয়া! নির্জন ম্রুবন্দে, রাখিয়। দিয়া ছিলেন | 

স্থপ্টিলীলার সমঘ্ত গোপন রহুম্ত ও মুল সত্যগুলি জানা হইলেই তো! গৰ 



৪৯ প্রকৃতির কোলে 

জাল! হইয়। যায়। সেই জ্ঞানই তো পরম জ্ঞান । মুহদ্মদ সেই ন্বগীয় জ্ঞানেরই 
অধিকারী হইয়াঁছিলেন। 

বস্ততঃ হযরত মুহুম্ম্ সত্যই যে জগদ্গুরু ছিলেন, তাহার এক বড় 

প্রমাণ £ তিনি নিরক্ষর ছিলেন-_-তাছার কোন গুরু ছিল না। 

মুহম্মদের বয়ন ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এখন পী্চ 

বৎসরের বালক । জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহার এখন প্রাথমিক জ্ঞান 

জন্মিয়াছে। ছুই-ভাইবোন ও অন্তান্ত বেছুঈন বালক-বালিকাদের সংগে 

তিনি এখন খেলিয়। বেড়ান । 

কিন্তু এই অল্প বয়সেই মুহম্মদ অতিমাত্রায় চিন্তাশীল হুইয়। উঠিলেন। 

তাহার সকল কাজে, সকল কথায় হাবভাবেই কেমন-যেন-একটা 

অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। কখনও তিনি উন্মনা, কখনও 

বা ভিনি উদ্বাস, কখনও বা তিনি ভাবগন্ভীর। অন্তত তাহার স্বদুরের 

পিয়াসী, দৃষ্টি তাহার দ্িগন্ত-বিসারী। দুরের পানে আখি মেলিয়া সবদাই 

তিনি কি-যেন-কি ভাবেন। আকাশ যেন শীল নয়ন মেলির়া তাহুর মুখের 

পানে চাহিয়া থাকে, চাদ যেন তাহাকে হাতহানি দিয়! ভাতে, তারারা 

যেন তাহাকে দেখিয়া! মিটামিট করিয়া হাপে, বাতাস যেন ত/হার কানে- 

কানে কী গোপন বাণী কহিয়া যায় । দশ জগতের অন্তরালে ভাও'গড়ার 

যে লীলা চলিতেছে, তাহার রহুন্ত যেণ তিনি পূর্বে জানিতেন, কিন্তু আজ 

আর মনে নাই। অর্ধবিস্বত হ্বপ্রের মত এই নিখিল মাখলুকাত, কেবলি 

তাহাকে উতলা করিয়া তুলে। চেনা-অচেনার আলো! ছায়ায় মন তাহার 

সতত ছুলিতে থাকে । সেই পূর্বশ্বতি ম:ন পড়াতেই যেন তিনি মাঝে মাঝে 

এমন বিমনা হইয়া পড়েন । | 
এমন ষে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী। মহাপুরুষদিগের জীবন 

প্রভাত এমনই বিচিত্র ও সুন্দর ! 



পরিচ্ছেদ £ ৯ 

বন্দগ-বিদারণ 

হালিমার গৃছে অবস্থানকালে হযরত মুছম্মঙ্গের জীবনে একটি অলৌকিক 
কাণ্ড ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা ষায়। ঘটনাটি এইরূপ £ 

একদিন শিশু-মুহম্মদ তাহার ছুধভাই ও অন্থান্ত বাঁলকদিগের সহিত মাঠে. 
মেষ চরাইস্তে গিয়াছেন, এমন সময় একজন ফিরিশতা তাহাদের সম্মুখে 
আবিভূতি হুইলেন। মুহম্মদের হাত ধরিয়। তিনি তাহাকে একটু আড়ালে, 
লইয়া গেলেন। তারপর তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার বুক. 
চিরিয়া কি-যেন বাহির করিলেন। মুহম্মদ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া 

রহিজেন। দুর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য কিয়া বালকের! ভয়ে দৌড়াইয়া 
গিয়া বিবি হালিমাকে বলিল: “দেখ গিয়া মুহম্মদ নিহত হইয়াছে” ; নংবাদ' 
শ্রবণ মাত্র হালিমা এবং তাহার ত্বামী ছুটিয়া আদিলেন, দেখিলেন মুহম্মদ 
বাশ্তবিকই অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাহার! কিছুই বুঝিতে 

পারিলেন না। সেবা-শুশ্রধা করিয়া উভস্মে মুহম্মরকে গৃহে লইয়া 

আসিলেন। 
এই ঘটনা পরব্তীকালে হাদ্দিম-শরীফে নিম্ক্ূপে উল্লিখিত হইয়াছে £ 

“আনাস বলিতেছেন: একদা হযরত বালকদিগের দহিত খেল! 

করিতেছিলেন, এমন ময় চিত্রাইল ফিরিশত1 তথায় উপস্থিত হুইলেন। 

জিব্রাইল হযরতকে একটু আলে লইয়া তাহাকে 1চৎ করিয়া 

শোয়াইজেন; তারপর তাহার বুক চিরিয় হৃৎপিগুটিকে বাহিরে আনিয়া 
তাহার মধ্য হইতে খনিকটা জমারক্ত বাহির কারয়। ক্ষেলিলেন এবং 
ৰলিলেন : শয়তানের অংশ যেটুকু তোমার মধ্যে হিল ভাহা এই । 

তারপর সেই হাৎপিগুটিকে একটি সোনার তশ তরীতে বাখিয়া জমজমের 

পবিভ্র পানি ছারা ঘৌত করিলেন। অতঃপর মেটিকে জোড়? লাগাইয়া, 

পুনরায় যথাস্থানে দংস্থাপন করিলেন। বালকেরা দৌড়াইয়া গিয়া" 

হা'লমাকে বলিল; দেখ গিয়া, মুহম্মদ গ্লিহত হুইয়াছে। তখন সকলে 
তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়) দেখিলেন, মুহম্মদ বিবণ হুইয়৷ পড়িয়া আছেন।, 
আনান বলিতেছেন £ “আমি হযরতের বুকে সেলাইয়ের দাগ দেখিয়াছি ।* 



৫১ বক্ষ-বিদারণ' 

শুধু যে আনাপই এই হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নছে। ইবনে 
হিশাম এবং অন্তান্ত এঁতিছাসিকগণও অন্করূপ হাদিদ বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইবনে-হিশাম বলিতেছেন £ 

“হালিমা বলিয়াছেন ঃ মুহম্মদ একদিন তাহার নিন লছিত বাড়ীর' 

নিকট মেষ চুরাইতেছিল, এমন লময় বালকের! ছুটিয়া আলিয়া আমার নিকট 

বলিল যে, ছুইজন শ্বেতবাসপরিহিত লোক আলিয়! তাহাদের €কোরেশ-ভাইফে 
ধরিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমি এবং আমার স্বামী 
তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইয়া দেখিলাম মুহম্মদ বিব্ণ ও ভীত অবস্থায়, 

পড়িয়া আছেন। আমরা বালকটিকে আলিংগন করিলাম এবং এরূপ হুইবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন বালক উত্তর দিল: “ছুইটি শ্বেতবাস- 

পরিছিত লোক আমার নিকট আলিয়া আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়। 

আমার কলিজ। বাহির করিয়া! লইল এবং উহার মধ্য হইতে একটা-কিছু বাছির 

করিয়া ফেলিল। সে যেকী জিনিল, আমি জানি ন1।” 

অন্ত আর একটি হাদিসে আছে £ ৃ 

“একদা! কতিপয় লোক হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিজের 

সম্বন্ধে কিছু বলিতে অন্থরোধ করিল। হযরত বলিতে লাগিলেন: পহুধরত 

ইলমাইলের প্রতি খুদাতালা যে-আশীর্বাদ প্ররণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
'দিয়াছিলেন, আমি সেই আশীর্বাদ এবং যিশু যাহার লম্বদ্ধে ভবিষ্যাণী 

করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তি । আমি যখন মাজের পেটে ছিলাম, তখন- 

আমার মা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে তাহার মধ্য হইতে একটি দিব্যজ্যোতিঃ 

বিকীর্ণ হইয়া! লিরিয়ার রাজপ্রাপাদকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। 

একদিন আমি আমার ছৃধভাইদের' সংগে মেষ চরাইতেছিলাম এমন মমস়্ 

সভ্রবেশধারী ছুই বাক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়! আমাকে চিৎ করিয়। 
শোয়াইয়া ফেলিয়! হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উহার মধ্য হইতে এক ফোটা 

কালো রক্ত বাহির করিয়া ফেপিলেন। তারপর তাহাদের হস্তস্থিত তশ তরীর 
পানিতে উহ! ধৌত করিয়া দিলেন। তখন একজন ফিরিশ তা আমাকে ওজন, 

করিবার জন্ত অপরকে বলিলেন। ওজনে আমি দশজনের চেয়েও ভারী 
প্রমাণিত হইলাম । তখন আমাকে একশত জনের বিরুদ্ধে ওজন করা হুইল, 

এবারেও জামি সকলের চেয়ে ওজনে ভারী হ্ইলাম। তখন একজন 

অপরজনকে বলিলেন; আর দরকার নাই, স্মন্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে ওজন 



বিশ্বনবী . €২ 

করিলেও ইহার ভার কম হইবে না। 

হযরতের বক্ষ-বিদারণ লইয়। অনেকেই অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছে । ইউরোপীয় লেখকেরা এ-ঘটন! ম্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্ধ 

কেহ কেহ ইহাকে হযরতের (:011505%) বা (ঢা০11172 015925০)--অথাৎ 

“মুচ্ছ।' বা “মুগীরোগ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কেহ কেহ বাঁ %99598950” 

অথাৎ “ভূতে-পাওয়া বলিতেও কুগ্তিত হন নাই। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই 
নাই। এক্প ব্যাপারে মতভেদ হওয়৷ খুবই শ্বাভাবিক। 

শুধু ইউরোপীয় লেখকদেরই বা দোষ দেই কেন্জু বক্ষ-বিদারণ 

ব্যাপারটিকে স্বয়ং বিবি হালিমা এবং তাহার ম্বামীও এইরূপ অন্গমান 

করিয়াছিলেন। শিশু-মুহম্মদের এই আবিষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 

আশংকা হইয়াছিল, হয়ত ছেলেটিকে ভূতে পাইয়াছে বা জীনে ধরিয়াছে। 

ঘরের ছেলে ঘরে [করাইয়া দিবার জন্ত হালিম! তাই মৃহম্মদকে আমিনার নিকট 

লইয়। গেলেন । কিন্ত বিবি আমিনা এ কথা বিশ্বাদ করিলেন না। তিনি 
বললেন : “তুমি কি মনে .করিতেছ যে আমার পুজ্বের উপর ভূতপ্রেতের 

আসর হইয়ছে ?” হালিমা উত্তর করিলেন £ “হ্যা, সেইরূপই মনে হয়।” 
আমিনা বাধা দিয়া বলিলেন: “অসগ্তব! উহার উপর ভূতগ্রেতের 

প্রভাব হইতেই পারে না। আমার পুত্রের মধ্যে একটা পবিজ্র ভাব নিহিভ 
আছে। উহা! সেই ভাবেরই শ্রকাশ ।» 

বক্ষ-বিদারণ ঘটনাটি সম্বদ্ধে মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন। রম্থুলুল্পার 
জীবনে যেলব অভি-শ্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ আছে, বক্ষ-বিদারণ তাহাদের 

মধ্যে অন্ততম। ঘটনার লম্বন্ধে স্বতন্ত্র ক্বতন্ত্র নত ও ব্যাখ্য। আছে। কেহ 

বলেন টদছিকভাবেই এই বক্ষছেদন হইয়াছিল। কোন কোন সাহাবী 

রহলুলার বুকে পেরূপ সেলাইয়ের দাগ পর্বস্ত দেখিয়াছেন বলিয়। প্রকাশ । 

আবার অনেকেই মনে করেন: ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক । তাহারা 
বলেন : বক্ষসম্প্রপারণকে রূপকভাবে গ্রহণ করিতে হুইবে। নবী, রসুল, 

দার্শনিক ইত্যাদি অসাধারণ বাক্তিদিগের হয় স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রণারিত 

করা হইয়া থাকে। মহাপরীক্ষার জন্ত, বৃহত্বর কজ্/ঠাণের জন্ত, মহাকাধ 

সাধনের জন্য হাদয়ের পরিব্যাপ্তির একাস্ত প্রয়োজন। হ্াগয়ক্ষে তর বিশাগ 

পা হইলে মহাসত্যের স্থান হয় না। রহুলুক্সরর বক্ষ-বিদারণকে তাহারা এই 
সার্শনিক আলোকেই গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেন । 



৫৬ বক্ষ-বিদারণ 

আমাদের মতে টৈহিক বক্ষ-বিদারণের উপযুক্ত কোন নির্ভরযোগ্য 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাও পর্যস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেই সকলের লন্ধ 

থাক উচিত। | 

* এখানে একটি বিষর লক্ষণীয় । হার্ট বাঁ অন্য যে-কোন অংগের অপারেশনের বেলায় 

ক্লোরোফরম্ বা ই জাতীয় 97989005010 দিয়া অনুভূতিকে লোপ করিয়া! দিতে হয়। 

রহুলুল্লার মারফত চৌদ্দশত বৎদর পূর্েই জগত্বাসী এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান 

পার নাই কি? ঘটনাটির ব্যাথ্য। যেরপই হউক, নুতন আইভিয়1 হিসাবে ইহার মুল্য আছে । 



'পরিচ্ছেদ : ১০ 

শিশুনবী এতিম হইলেন 

বিবি হালিম! শিশু-মৃহম্মদকে আমিনার নিকট কিরাইয়া দিলেন। পাচ 
বৎসর পর শিশুনবী জননীর কোলে ফিরিয়া আমদিলেন। ধাক্রী-গৃহের 

শৈশব-জীবন এখানেই তাহার শেষ ছইল। 

ইহার পর দিন হালিমা এবং শায়েমা ঘটনার অন্তরালে সরিয়া যাইবেন ; 

আর তাহাদের সহিত পাঠকের বড় একটা সাক্ষাৎ হইবে না। হযরতের 
জীবনের বিপুল পরিনরের মধ্যে খুব একটি ক্ষুদ্র অংশের সংগেই তাহারা 
জড়িত ছিলেন; কিন্তু কত অনিন্দা সেই সম্বদ্ধটুক! মায়ের নেহ, বোনের 
ভালবাসা হযরত একমাত্র তাহাদের নিকট হুইতেই লাভ করিয়াছিলেন । 

পক্ষান্তরে হযরতের জীবনে একমান্্র তাহারাই পারিবারিক স্সেহ-গ্রীতির 
ছাপ দিতে পারিয়াছিলেন। হ্বদয় ও মন কত উদার ও কোমল হইলে 

স্থদীর্ঘথ পাচ বৎসর ধরিয়া অপর নারীর একটি শিশুপুত্রকে ন্মেহমমতা দিয়া 

বশ করিয়া রাখা যায়! হালিমার হস্তে শিশু-মুহম্দ কোন দিনই অধত্ব 

বা স্বেহের অভাব অনুভব করেন নাই। এতই মধুর ছিল তীহাদের 

পরম্পরের সম্বন্ধ । 

অন্তর্দিকে হযরত মুহম্মদ যে কিরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন এবং ভাই- 
বোনদিগকে তিনি যে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহারও প্রমাণ পাই আমরা 
এই হালিমা ও শাযেমার প্রতি তাহার ম্বা্দশ ব্যবহার দেখিয়া । আপন 

মাতাপিতাকে নেব করিবার স্থযোগ ও সৌভাগ্য তাহার জুটে নাই। 
জন্মের পূর্বেই পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে তিনি হারাইয়াছিলেন। 
কাজেই পুভ্রক্ূপে হযরতকে আমরা দেখিতে পাইব নাঁ। কিন্ত হালিমার 

প্রতি তিনি যে অকপট ভক্কি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই 
এ কথা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় নাযে, আব,ল্ল/হ, ও আমিনা জীবিত 
থাকিলেও তিনি তাহাদিগকে কিন্ধশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। “বিহিশত 

জনন।র চরণতলে অবস্থিত”*_-এই অমরবাণী ঘে মহাপুরুষের মুখ হুইতে 
নিঃস্থত হইয়াছে, তাহার মাতৃভক্তি যে একেবারে দতুলনীয় হুইত, ইহা 
বুঝাইয়া বলিবার অপেক্ষ। রাখে ন1। 



এ৫ শিশুনবী এতিম হইলেন 

হযরত মুহ্মদম কোন দিন এই ছধ-মা ও দুধ-বোনকে ভূলিতে পারেন 
নাই । যত্তধিন হালিমা জীবিত হিলেন, ততদিন হযরত তাহাদের 
'তত্বাবধান করিয়া শিয়াছেন। হাপিমা যখনই হযরতের সহিত দেখা 

করিতে আপিতেন, তখনই হযরত পরম ' শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা 
করিতেন এবং যথোপযুক্ত উপহারাি দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। 

একবার হযরত তাহার শিশ্তবুন্দকে লইয়া বলিয়া আছেন, এমন সময় 

হালিমা হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিলেন। হযরত তাহাকে 
দেখিবামাঞজজ আপন হইতে উঠিয়া ঈ্রাড়াইলেন এবং নিজের শিরক্ত্রাণ বিছাইযা 

তাহাকে বলিতে দিয়া সকলের নিকট এই বপিয়া পরিচয় দিলেন £ “ম!। 

আমার মা 1” 
বিবি খাদিজার সহিত হুধরতের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি এই ছুধ-ম। 

ও দুধ-বোনকে আনিতে ভোলেন নাই। আবার যখন আরবে একবার 
ভীষণ ছুভিক্ষ দেখা দেয়, তখন হালিম হযরতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 

করিলে হযরত সন্ধষ্ট চিত্তে এক-উট-বোঝাই খাগ্দ্রব্য এবং চন্মিশটি মেষ 
তাহাকে পাঠাইয়৷ দেন। 

শায়েমার স্বতিও হযরত কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই । তায়েফ নগর 

অবরোধকালে শায়েমা বন্দিনী হন। হযরত তাহাকে চিনিতে পারিয়া 

তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া পিয়া আপন পরিবারের লোকদিগের ণিকট 

পৌছাইয়া দেন। শুধু তাই নয়, লমগ্র বনি-সা'দ গোত্রের প্রতিই চিরদিন 

তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। | 

বিবি হালিমা হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি পর্স্ত জীবিত ছিলেন কিনা, পে 

লম্ঘপ্ধে মতভেদ আছে। কেছ কেহ বলেন, তিনি সে সময় পর্যস্ত জীবিত 

ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার পরই তিনি ইছলোক 
ত্যাগ করেন । 

বিবি হালিমার পবিজ্ঞ শ্বতির উদ্দেশ্টে আজ সহমত লালাম। এমন 

লেবাপরায়ণা পুণ্যময়ী জননীর স্পর্শ মানুষের জীবনে এক মন্তবড় আশীর্বাদ | 
হযরত-জননী যেন ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া ছুই রূপে দেখা দিয়াছিলেন। 
আমিনা ছিলেন তাহার গর্ভধারিণী জননী, আর হালিমা ছিলেন তাহার 
স্ন্তদায়িনী জননী । অম্বত যেন এক, শুধু পাজ্জের বিভেদ । ধন্ত হালিমা! 

অনন্তকালের জন্য তুমি হযরত-পরিবারের সহিত জড়াইয়! গিয়াছ। তোমার 



বিশ্বনবী ৫৬ 

আসন চিরকালের মত বিবি আমিনার পার্খে লঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে । 

আল্লার অনন্ত রহমত তোমার উপর বধিত হউক । 

বালক মুহম্মদ মক্কায় আসিলেন। নতুন করিয়া আবার তাহার জীবন- 

যাত্রা শুরু হইল। মরুভূমির বেছুঈন-জীবন ছাড়িয়া এবার তিনি নাগরিক 

জীবন আরম্ভ করিলেন। এই জীবনের পারিপাশ্থিকতা এবং আবহাওয়া 

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 

সদীর্ঘথ পাঁচ বৎসর পর আমিন! আপন ছুলালকে বুকে পাইয়া অপার' 
আনন্দ অন্থভব করিলেন । বৃদ্ধ আব্দুল মুতালিবও এই সুন্দর পৌন্জটির 
সুখশ্রী ও অসামান্য হাবভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইলেন। অহ দিয়া 
মমত] দিয়া তাহার! এই বালককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। 

কিন্ত হায়! এ-স্থখ মুহম্মদের ভাগো বেশী দিন স্থায়ী হইল না। 

আমিনার সাধ জাগিল, তাহার প্রাণের ছুলালকে একবার মদিনায় 

লইয়া গিয়া পিতৃকুলের সকলকে দেখাইয়া আমেন। এই উদ্দেস্তটে তিনি 

উন্মেআইমান নামী একটি পরিচারিকা সংগে লইয়া মদিনা যাত্রা! করেন। 

মদিনায় পৌছিয়া আমিনা তাহার স্বামীর কবর জিয়ারত করিয়া অশ্রবর্ষণ 

করিতে লাগিলেন। অতীত দিনের কত স্তি আজ তাহাকে পীড়া দিতে 

লাগিল। বালক মুহম্মদ আজ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, তিনি পিতৃ- 
হীন £ তাহার কচি মনেও একটা বেদনার দোল লাগিল।' « 

একমাস আনন্দের মধ্যে কাটাইয়া আমিনা পুনরায় যুহম্মদকে লইয়া 
মক্কায় ফিরিয়। আমিবার জন্য যাত্ঞা কারলেন। কিন্ত যখন তিনি মক্কা এবং 

মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছিলেন, তখন অকন্মাৎ ফ্রাহার এক সাংঘাতিক 
পীড়া জন্মিল। নিতাস্ত অপ্রত্যাশিতরূপে তিনি সেইখানেই প্রাণত্যাগ 

করিলেন। 

কী করুণ দৃশ্তই না ফুটিয়া উঠিল লেই মরুভূমির মধ্যে! চারিদিকে 

দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি, মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ! পিতা নাই, 
মাতা নাই, আত্মীয়-ম্বজন বন্ধুবান্ধব কেহ কাছে নাই। মরুপ্রাস্তরে শুধু 

একটি দালী আর এই বালক, আর পার্খে ধাড়াইয়া তাহাদের উট। শিশ্ত 

মুহম্মদ জীবনে এই প্রথম ভীষণত্ার জন্মুখীন হছুইলেন। আমিনাকে কোন 
মতে নেইথানে কবর দিয়া উন্মেআইমান মুহন্মদকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া 
আলিলেন। 



€৭ শিশুনবী এতিম হইলেন 

কিন্ত ইহাই চরম নয়। শিশুনবীর দুঃখের পিয়াল এখনও পূর্ণ হয় 

নাই। এ-পিয়াল! পূর্ণ হইল তখনই--খন ইহার ছুই বৎসর পরে বৃদ্ধ 
আব্দুল মুতাপিব ও যুহন্মৰকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

একে একে লকল বদ্ধনই কাটিয়া গেল। পূর্বনির্ধারিত একটা গোপন 
অভিপ্রায় অঙ্গসারেই যেন এই বন্ধন-মুক্ির পালা শ্বরু হইয়াছিল। মুহম্মদ 

এখন মুক্ত। মনের চারিপাশে তাহার আর কোন বন্ধন নাই । বিশ্বের 
বুকে তিনি এখন একা । নিঃসংগ অবস্থায় এবার তিনি পথে বাছির হইলেন । 

অসহায় বালক, সম্মুখে ছুর্গম গিরিকান্তার। লহায় নাই, সংগী নাই, পথ 
নাই, পাথেয় নাই। তবু তিনি বুঝিলেন, এই ছুম্তর প্রাস্তর একাই তাহাকে 
পাড়ি দিতে হুইবে। 
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দিন যায়। বালক মুহম্মদ ঠকশোরে পদার্পণ করিলেন। 

নবুয়ত বা পয়গম্বরী লাভ করিবার জন্য হযরত মৃহম্মদকে দীর্ঘ চঙ্গিশ 
বনর কাল অপেক্ষা করিতে হইচাছিল। এই স্থদীর্ঘ সময় তাহার জীবনে 

ব্যর্থ যায় নাই। বিশ্বনবীর গুরুদায়িত্ব বহন করিবার জন্য এই দীর্ঘদিন 
ধরিয়া! আল্লাহ তাল! তাহাকে প্রস্তত করিয়। লইতেছিলেন-একে একে 

বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার পয়গম্বর জীবনের বুনিয়াদকে 
মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। কাজেই বলা যাইতে পারে, 
এ-যুগ তাহার গঠনের যুগ_আয়োজনের যুগ। এখন হইতে হযরতের 
জীবনে যে-লমস্ত ঘটন]1 ঘটিবে, পাঠক দেখিতে পাইবেন, তাহাদের প্রত্যেকটির 
মধ্যেই একট! গৃঢ় উদ্দেশ্ত নিছিত আছে। 

মন্কায় প্রত্যাবর্তনের লজ দে হযরতের জীবনের এক নৃতন অধ্যায় 
আরস্ত হইল । প্রকৃতির পাঠ শেষ করাইয়া আনিয়া আল্লাহ, এবার মানব 

মাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনধাত্রা-প্রণালীর দ্রিকে হযরতের 

দৃষ্টি ফিরাইলেন। সমাজ-জীবনের বিচিত্র ধারা দেখিয়া কিশোর নবী 

অবাক হুইলেন। ইহুদী, খৃষ্টান, আরব, পারশিক--কত জাতির কত বৈশিষ্ট 
তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিল। বাণিজ্য-ব্যাপদেশে অথবা কাবা-মন্দিরের 

তীর্থ উপলক্ষে যখন নানাদেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আসিয়৷ মকা-নগরে 

সমবেত হইত, তখন বালক মুহ'মদ নীপবে তাহাদের গতিবিধি ও আচার- 
অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিতেন। কত মানুষের কত ধারা মক্াতীর্থে আসিয়৷ 

মিলিত হইত আবার দু'দিন পরেই কোথায় মিলাইয়া যাইত । বাহিরের 

বিশ্ব যে কত বিরাট, কর বিপুল তখন হইতেই তিনি ভাহা ভাবিতে 

শিখিজেন। কেমন কাঁরয়া কোণায় বোন জাতি বাস করে, কেমন 
তাহাদের দেশ, কেমন তাহাদের জীবন, জানিবার জন্য স্বভাবতই তাহার 

মনে কৌতুহল জন্মিল। 
তৎকালে পিরিয়া ও এয়মন প্রদেশের সছিত আরবের বাণিঙ্থ্য চলিত। 

ব্যবসায়ীগণ উটের কাফেলা লইয়া দিরিয়! যাত্রা করিত। বালক মুহম্মদ 
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ভূর হইতে মক্কার তোরণে-তোরণে এই সকল কাফেলার বাঁওয়-মাদ। 
“লক্ষ্য করিতেন! কৌতুহলী মন তাহার কোন্ সদরে ছুটিয়া যাইত । ভন্ম- 
ভূমির বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়া আছে, সেই জগতের সহিত পর্তচিত 

হইবার জন্ত ঠিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন । কেমন করিয়া মক্কার লীমাপ্রাচীর 
পার হুইয়৷ বাহিরের জগতের সন্ধান লইবেন, তাহাই তিনি ভাবিতেন। 

স্থখের বিষয়, এ দাধ তাহার অগি:রই পূর্ণ হইল। 

মুহম্মদের বয়দ তখন বারে! বৎসর । আবুতালিব অন্তান্য মক্কাবাপী- 
শধিগের সহিত মালপত্র বোঝাই করিয়া পিরিয়া যাত্স! করিতেছেন, এমন নমস্ব 

মুহম্মদ আপিয়া বাপিলেন, “চাচাজান, আমিও যাইব ।” 

আবুতালিব মুহম্মদকে এতই সহ করিতেন ষে, তিনি তাছার -এই অনুরোধ 

উপেক্ষা করিতে পারিলেন না! । মুহন্মদ যেরূপ অসাধারণ মেধাবী ও সচ্চরিক্্র 

“ছিলেন, তাহাতে তাহাকে সংগে লইয়া গেলে যে আবৃতালিবের লাভ ছাড়া 
কোন ক্ষতির সম্ভাবনাই নাই, তাহা! তিনি ভাল করিয়া জানিতেন । হাসিমুখে 

তাই আবৃতালিব এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
হযরতের জীবনে আজ এক নৃঙন দিন। ভাবী বিশ্বনবীর আজ এথম 

'বিশ্ব-পরিচয়। আনন্দ ও কৌতুছলে তাহার সার! প্রাণ ছুলিয়া উঠিল; উটের 

পিঠে চড়িয়া তিনি যরুভূমি পার হইপ্বা ৯লিলেন। নিখিলের চিরম্বন্দর 
স্্টি'..আল্লার প্রিয় নবী মৃহম্মন -আজ ঘর ছাড়িয়া অর্ধপ্রথম বিদেশে 

যাইতেছেন, বহিঃপ্রকৃতি আজ তাই যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। কোন 

রাজপুত্র দেশ-ত্রমণে বাহির হুইলে যে-পথ দিয়া! তিনি যান, নে-পথের উভয় 

পার্থে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়৷ যায়, হযরতের পথের ছুইধারেও তেমনি 

চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। বিশ্বের দমন্ত উপাদানই আজ যেন মৃহশ্মদকে একটু 
মেবা করিতে পারলে পরম ধন্য হয়। 

কাফেলা ধীরে ধীরে গন্তব্য পথের দিকে অগ্রদর হইতে লাগিল। বনু 

প্রাচীন নগরীর সহিত মুহম্মদের পরিচয় ঘটিল। হেজার নামক নির্জন পার্বত্য 

'মরু-প্রান্তরে উপনীত হুইলে মুহম্মদ জানিতে পারিলেন, এই সেই প্রাচীন 

নগরী--যেখানে “সমূদ, জাতির বাসস্থান ছিল। হযরত ইব্রাহিমের 

আবির্ভাবেরও পূর্বে এই ছুধর্ধ জাতি এখানে বাদ করিত। ইহারা 
.ঘোর পৌত্তলিক ছিল, আল্লাকে কিছুতেই ইহারা স্বীকার করিত না। 
তখন আল্লাহ্তালা ইহাদিগকে হেদায়েত করিবার জন্ত হুঘরত 
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সালেহ. পয়গম্বরকে পাঠাইয়া দ্িলেন। লমুদগণ প্রথমতঃ তাহাকে কিছুতেই 

বিশ্বা করিল না। নিকটবর্তী একটি পর্বতগুহার দিকে নির্দেশ করিয়া 
বলিল : “যদি এগুহার মধ্য হইতে তুমি একটি গর্ভবতী উট আমাদের 
সম্মুখে বাহির করিয়া আনিতে পার, তবেই বুবিব যে তুমি পয়গম্বর ।” 

এ কথা শুনিয়৷ হযরত সালেহ. আল্লাহ তালার নিকট প্রার্থনা ঝরিলেন। 

আল্লাহ্, তাহার প্রার্থনা শুনিলেন। শীদ্রই পর্বতগুহা হইতে একটি উট 
বাছির হুইয়া আসিল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি শাবক প্রসব করিল। 

লমৃদদিগের অনেকেই এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া হযরত নালেহকে 
পয়ুগন্বর বলিয়া মানিয়া লইল এবং আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন 

হযরত সালেহ সেই উটটিকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন ; 

“সাবধান, তোমরা এই উটকে কখনও মারিয়া ফেলিও না। ইহ! 
আল্লাহতালার দান। যদি ইহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কর, তবে 

আল্লার গজব তোমাদের উপর নামিয়া আপিবে |” 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লমুদগণ ক্রমে ক্রমে আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়া 

পুনরায় মুতিপুজা আরস্ভ করিল এবং অবশেষে একদিন উটটিকেও মারিয়া 

ফেলিল। 

ংগে সংগে আকাশ-পথে ভীষণ বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্পের শব্ধ উখ্িত 
হইল। নিমেষের মধ্যে রোজ-কিয়ামৎ ঘটিয়! গেল। পরদিন দেখা গেল, 

দমগ্র লমুদ জাতি নিশ্চিহ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দেশ একট] বিজন 
মরুভূমিতে পরিণত হুইয়াছে। 

'লমুদ জাতির এই কাহিনী শুনিয়া এবং শ্বচক্ষে তাহাদের দেশের এই 
শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া হুষগ্তের মনে ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। 

মক্ুভূমি পার হুইয়া কাফেলা বোপরা-সীমান্তে আগিয়া পৌছিল। এইবার 
আর-এক নৃতন দৃশ্ট হযরতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এতদিন তিনি 

গরকৃতির রুদ্রগন্ভীর রুক্ষ মুতিই দেখিয়া আসিয়াছেন, সিপ্ধ শ্যামকাস্তি 
দেখেন নাই। এইবার তাহা দেখিতে পাইলেন। বোসরার তরুলতার 
কী শ্তামল শ্রী! ছায়াঢাক। পাখীভাকা কুঞ্ততল, শাখায় শাখায় ফুল ও 

ফল, কোথাও বা উচ্ছল কলকল নদীজল! সৃষ্টির এই রূপবৈচিআ্য 
দেখিয়া তাহার কিশোর কল্পনা! কাহার সন্ধানে কোন্ অনন্তের পানে ছুটিয়। 
চজিল! আন্বাহতালার অন্তিত্ব, একত্ব এবং হ্জন-লীলার চমৎকারিস্ক 
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একসংগে যেন জোর করিয়া তাহার মনের উপর দাগ কাটিয়া বলিয়া 

“গেল । 

মোয়াবাইট ও এমনাইটদ্িগের প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য 
দিয়া কাফেলা বোসর! নগরে উপনীত হইল । তৎকালে এই নগরী নেষ্রীয় 

খুষ্টানদিগের বাপভূমি ছিল।*প্রতি বৎসর এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা 

বনসিত। নানা দূরদেশ হইতে সওদাগরগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আনিত। 

এইখানে আপিয়া আবৃতালিব তাবু ফেলিলেন। নিকটেই ছিল একটি 
'মঠ। ধহিরা নামক জনৈক খৃষ্টান সক্যাপী এই মঠে বাস করিতেন। 

অনতিবিলম্বে বহির1 মঠ হুইতে বাহির হুইয়া আদিলেন এবং কাফেলার 

চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মুহম্মদের হম্য ধারণপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 

“এই তো লেই বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক! এই তো সেই ধিশুর প্রতিশ্রুত 
শাস্তিদাতা! আল্লাহ্ ইহছাকেই তো সকল জগতের আশীর্বাদপ্বরপ পাঠাই- 
য়াছেন।” বাইবেলে বশিত অনাগত মহানবীর সমস্ত লক্ষণ তিনি 
মুহম্মদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই তিনি মৃছম্মদকে চিনিতে 

পারিয়াছিলেন। 

বহিরা ছিলেন নেই্রীয় খুষ্টান। খুষ্টান্দিগের অগ্ান্ত সম্প্রদায় 
তখন পৌত্তলিকতার পাপপংকে আক নিমজ্দিত। কিন্তু নেষ্টরীয়্ 

সপ্প্রদাস্ আদৌ কোন পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেন না, এমন কি ক্ুপ- 
চিহকেও তাহারা পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়৷ বর্জন করিতেন। বিশ্ু- 

'খুষ্টের প্রচারিত ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল তাহাদের ধর্ষজীবনের 

প্রধান লক্ষ্য । এই সব কারণে সাধু বহিরা বাইবেলে বণিত যিশ্তুর পরবতী 
নবীর আগমন সম্বন্ধে অনুপদ্ধিৎস্থ ছিলেন এবং সেই ভাববাদীর আবির্ভাব 

যে আসক্জ হুইয়া উঠিয়াছে, তাহা! তিনি জানিতেন! নানা নৈসগিক 

পরিবর্তন ও অদ্ভূত প্রাকৃতিক ঘটনাদৃষ্টে তৎকালীন অনেক দিব্যৃষ্টিসম্পর় 
'াধুপুরুষই এ কথা বিশ্বাস করিতেন। কাজেই বহিরার পক্ষে হুধরত 
যুছম্মদকে চিনিতে পারা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার হুয় নাই। 

বছির৷ হযরত মুহম্মদের সম্মানা্থ এক ভোজসভার আয়োজন করিম? 

আবৃতালিব ও তাহার সংগ্লীদ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন । এই উপলক্ষে 

হযরত মৃহম্মদ্ের সহিত তাহার নানা বিষয়ে আল্লাপ-আলোচনা হইল। 
-বহিরা আবুতাপিধকে মুহম্মদ. সম্বন্ধে দতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। গিরিয়ার 



বিশ্বনবী ৬২ 

ইছদীগের হত্তে যাহাতে এই বালক না পড়ে, সেজন্ত তিনি বিশেষভাবে 

তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, কারণ তাহার আশংকা হইল ইছদীর] যর্দি 

এই মহাপুকরুষের লদ্জান পায়, তবে নিশ্চয়ই ইহাকে মারিয়া ফেলিবে। 

বছিরার লহিত আলাপ-আলোচনার ফলে মুহম্মদ খুষ্টধর্ম সম্বন্ধে মোটা- 

মুটি একটা জ্ঞান লাভ করিলেন। বাহিরে খৃষ্ট-জা তর বিকৃত রূপ এবং নেষ্টরীয়: 
কম্প্রদায়ের সহিত তাহার পার্থক্য দেখিয়া খুষ্টধর্মের ডিতরকার চিত্র তাহার, 

চক্ষে লম্যক পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই জ্ঞান পরে তাহার কাজে লাগিয়াছিল। 

আবুতালিব মুহম্মদের উপর সতক দৃষ্টি রাখিলেন। ইহুদীদিগের সম্পর্ক 
যথানস্ভব এড়াইয়া সেবারকার মত তিনি বাণিজ্যধান্র! শেষ করিলেন । 

হযরতের লিিয়া ভ্রমণের মধ্যে আল্লার কতকগুলি প্রচ্ছন্জস উদ্দেশ্ট নিহিত, 

ছিল । বোলরার শ্টামল শস্তক্ষেত্র ও পুম্পবিতানের মধ্যে কিশোরনবা দেখিতে 
পাইয়াছিলেন আল্লার হ্ষ্টিলীলার কমনীয় রূপ, সমুদ জাতির বালভূমির 
ধ্ংলাবশেষের মধ্যে দেখিয়াছিক্েন পৌত্তলিকতা ও খোদা-ড্রোহিভার ভয়াবহ 

পরিণাম আর বাহবার লহিত সাক্ষাতের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছিলেন 

খু্ধর্জের সহিত লত্াকার পরিচয়। তিন্টিই তাহার জীবন-সাধনায় যথেষ্ট. 

সহায়ত1 করিয়াছিল । 
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আল্-আমিন্ 

আবৃতালিব সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আদিলেন। সেবার বাণিজ্য তাহার 
প্রচুর লাভ হইল। 

ইহার পর আরও কয়েকবার হযরত মুহম্মদ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে 
_গিয়াছিলেন। ইহুদী, খৃষ্টান, পারশিক প্রভৃতি তৎকালীন জাতিসমূছের 

ধর্ম, সংস্কার ও আচার -ব্যবহার সম্বন্ধে এইক্ূপেই তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন । 

অবসর সময়ে হযরত মুহম্মদ মেষ চরাইতেন। তেষচারণের সহিত পয়গম্বর 
জীবনের এক আশ্চর্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক 

পয়গন্থরই মেষপালক ছিলেন। ইহার গৃঢ় কাকারণদদ্বদ্ধ আছে। উন্মুক্ত 
নীল আকাশের তবে বিশাল প্রান্তরে এক পাল মেষ আর তার একজন চালক । 

কোন মেষ যাহাতে বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেঅ নষ্ট না! করে, হারাইয়া 

না যায়, বাঘে না ধরে, অথচ প্রত্যেকেই উপযুক্ত আহার পাইয়া হষ্পুষ্ট হইয়া 
দন্ধ্যাকালে গ্রভূর গৃছে নিবিক্ষে ফিরিয়া আসে, ইছাই থাকে মেষ-চালকের 
প্রধান কর্তব্য ও জক্ষ্য। এই বর্তব্য ও লক্ষ্যের সহিত পথগন্বর-জীবনের কর্তব্য 

ও জক্ষ্যের কত নিকট-লম্বদ্ধ ! পয়গম্বরও তো! এক একটা জাতির এমনি 

পরিচালক ! মেষ-চালকের মত সেও ত নর-চালক ! খোদার বান্দার পিছনে। 

থাকিয়া তাহাদিগকে স্থপথে চালনা করা এবং ইহুলোকের ও পরলোকের 

খোরাক জোগাইয়৷ পরিপুষ্ট অবস্থায় লকলকে প্রভুর ঘরে পৌছিয়া দেওয়াই 

তো তাছার কর্তব্য। এ বর্তব্য, এ দায়িত্বকে বাস্তবরূপে উপলন্ধি করিবার 

জন্তই পয়গম্বর মেষচালনা করিতে ভালবানিতেন। লোকালয়ের 
বাছিরে নির্জন পাহাড়ের ধার, উপরে উদার নীল আকাশ, নিয়ে দিগন্ত- 

বিস্তৃত মাঠ, নমাজ ও সংসারের কলকোলাহুল হুইতে সেস্থান চিরমুক্ক ॥ 

চমৎকার পারিপাশ্বিকতা ! প্রকৃতির নিবিড় নীরবতার মধ্যে যে.প্রশাস্তি 
নুকাইয়া থাকে, এইখানে আসিলেই তাহা উপলদ্ধি করা যায়। অপীমের 
স্পশ মনকে ষেন উতলা করিয়া তুলে। বনানীর পত্রমর্শর, গিরি-নিঝ'রের 
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কুলুকুলুধ্বনি, কুহ্থমের ন্িপ্ধ হাসি, বিহংগের কলগীতি-_সমত্তই: মনকে 

পবিত্র করে। এইখানে চিরমৌন প্ররুতি যেন কথা কছিতে চাছে। 
নীরবতার অতল গহনে মন এখানে ভূবিয়া যায়, অমীঞ্চমর কত কী 
গোপন বাণী পে শুনিতে পায়। এইখানেই তো সৃষ্টির গুড় রহস্ত ধরা 
পড়িবার কথা । আল্লার বাণী নামিয়া আসিবার পক্ষে ইহাই তো! উপবু্ষ 
ক্ষেত্র। 

ভিতরে-বাহিরে এমনি করিয়া হযরত মুহম্মদের পয়গম্বর-জীবনের 

গঠন-কার্য চলিতেছিল। একদিকে বাহির হইতে তিনি অভিজ্ঞতা লঞ্চয় 

করিতেছিলেন, অপর দিকে ভিতর হইতে তাহার মন প্রস্তুত হইতেছিল। 

এই সময়ে তিনি এক নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। বত্সরের 
এক-একটি নিদিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে তখনকার 

দিনে এক-একটি মেলা বমসিত। এর সমস্ত মেলায় বিবিধ পণান্রব্যের ক্রয়- 

বিক্রয় তো! হইতই, অধিকস্ধ কাব্যযুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেল। ইত্যা্দিও 
চলিত। দলে দলে লোক আসিয়া এ নব মেলায় যোগদান করিত। 

বিভিন্ন গোজ্জের দলপতিরা উপস্থিত থাকিতেন। তাহাদের লম্মুথে কবির! 

আপন আপন গোজের বংশ-মর্ধাদা ও অন্তান্ত কীতি-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া 
নিজেদের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দ্রিত। কখনও বা কোন বীর নিজের 
রণনৈপুণ্য ও বিজম্ব-গাথার আবৃত্তি করিয়া এবং সংগে দংগে অপর গোত্রের 

কাপুরুষতা ও কুৎসা-কাহিনী রর্ণনা করিয়া উত্তেজনার হ্যট্টি করিত। এই 

সমঘ্য বাপার হইতেই বিভিম্ধ গোত্রের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি ও গৃহযুদ্ধের 
সত্পাত হইত। 

একবার এইবূপ একটি দাবানল জলিয়া উঠিল। তখন যতগুলি মেলা 

হইত, তাহাদের মধ্যে, "ওকাজ” মেলাই ছিল সর্বপ্রধান। এই মেলা হইতেই 

স্বাভাবিকভাবে একটি কলহের সৃষ্টি হইল এবং পরে দেই কলহুই ভীষণ 

যুদ্ধে পরিণত হইয়া আরবের সকল গোত্রের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। 
একাদিক্রমে পাচ বৎসর ধরিয়া এই গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল এবং হাজার হাজার 
লোক ইহাতে মানা গিয়াছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'হরুবে-ফোজ্জার 
(ভঅেন্তায় মর) নামে অভিছিত। 

হাশিম বংশও এই যুদ্ধে লিগ হইয়া ভিন তাহাদের মধ্যে 
'আবুভালিব ও তাহার আত্ীয়-্বগনও ছিলেন। শেষদিকে হযরত মুহস্মদকেও 
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পিতৃব্যের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল । তবে তিনি কাধতঃ 
যুদ্ধ করেন নাই, পিতৃব্যদের লংগে থাকিয়া তাছাদের তীর কুড়াইয়া দিতেন 
মাত্র। 

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের কোনই দোষ ছিল না। বিপক্ষগণ অন্তায়- 
ভাবে তাহাদিগের উপর আক্রমণ করাতেই কোরেশগণ যুদ্ধে নামিতে বাধ্য 
হন। 

হযরত মুহম্মদের যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞত। ইহাই প্রথম। এই যুদ্ধে তিনি 
কোন লক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও একট] মন্তবড় লাভ তাহার হুইয়াছিল। 
আরবদিগের মধ্যে যে-নিষ্রতা ও বর্বরতা লুকাইয়। ছিল, তাহা যেন মৃতি 
ধরিয়া তাহার চোখের সামনে ভাঙ্সিয়া উঠিল। বিনা কারণে মানুষ 
মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠখর হইতে পারে! বিনা কারণে মাহষ এমন করিয়া 
মানুষের রক্ত পান করিতে পারে ! স্থদীর্ঘ পাচটি বৎসর ধরিয়া কত ঘরেই 
না কত ক্রন্দন, কত হাহাকার উথ্িত হইয়াছে! কত নারীই না বিধব! 
হইয়াছে, কত শিশুই না পিতৃহীণ হইয়াছে ! এই অন্তাস্জ জুলুমের কি কোন 
প্রতিকার নাই ? 

মুহম্মদ বলিয়। বসিয়া ভাবেন । 
স্থখের বিষয়, এই চিন্তার তিনি একজন দোসর পাইলেন। ইনি 

মুহম্মদের কনিষ্ঠ পিতৃব্য জুবায়ের । এই তরুণ যুবক ছিলেন নিশান-বরদা র 
কাজেই তিনিও বাস্তব যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করেন নাই। একজন নিশানধারী, 
আর একজন তারসংগ্রহকারী। কাজেই রণক্ষেত্রে কী বীভৎদ লীলা চলিয়াছে, 
তাহা সম্যকরূপে দেখিবার ও ভাবিবার মত মনের অবস্থা উভয়েরই ছিল। 
যুদ্ধে যাহারা লিগ থাকে, তাহারা স্তায়-অন্তায, ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে 
না। যাহারা ঘর্শক, তাহারাই তাহা ভালরূপে বুঝিবার সুযোগ পায়। 
হযরত মুহম্মদ ও জুবায়েরও এই কারণেই এই ভয়াবহ যুদ্ধের স্বরূপ দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। 

একট! সন্ধির দ্বার৷ এই আত্মঘাতী যুদ্ধের পরিণমাপ্তি করা হইল। 
কিন্তু হযরতের মন তখনও শান্ত হইল না। আর্ত, পীড়িত, ব্যথিত, 

অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার জন্ত_-লংগে লংগে অত্যাচারীকে বাধ 
দিবার জন্ত--তিনি বদ্ধপরিকর হুইলেন। পূর্বে ঝ্যারবের প্রথা ছিল যে 
শ্বগোতের কোন লোক কোন অস্কার করিলেও তাহাকে দলগতভাবে 



বিশ্বনবী ৬৬ 
সমর্থম করা হইত। হযরত দেখিলেন, এই কুৎপিৎ মনোবুত্তিই সকল 
সর্বনাশের মুল। যে-কেছই অন্তায় করুক, তাহা অন্ঠায়ই এবং তাহাকে 

রোধ করিতেই হইবে__ইহাই হুইল তাহার দৃঢ় পণ। 
এতদুদ্দেশ্তটে আরবের কাঁতিপয় উৎসাহী যুবককে লইযা তিনি একটি, 

লেবাসংঘ গঠন করিলেন। মেবকগণ আল্লার নামে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন £ 

(১) আমরা নিংশ্ব, অসহায় ও হুর্গতদিগকে লেবা করিব। 

(২) অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দ্িব। 

(৩) অত্যাচারিতকে সাহায্য করিব। 
(৪): দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিব। 

(৫) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিব। 

এই পবিত্র প্রত্তিজ্ঞা-বাণীর নাম হইল “হিলফ -উল-ফঘুল। 

তরুণের কী স্থন্দর ও শাশ্বত আদশই না আমরা এখানে পাইলাম। উপ- 

রোক্ত পাচটি আদর্শ যুগে-যুগে দেশে-দেশে সকল তরুণেরই অনুকরণীয় নহে 
কি? আর্তকে সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া, উৎপীড়িতকে সাহায্য 

করাঃ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে 

মিলন ও মৈত্রী স্থাপন করা--ইহাই তে] তরুণের ধর্ম। এই তরুণকেই তো৷ 
আমর! কামনা করি। তরুণের এক হাতে থাকিবে সেবা, প্রেম ও সংগঠনের 

উপচার, অন্ত হাতে থাকিবে নাঙ্জগা তলোয়ার। লত্য, সুন্দর ও মংগলকে 

লে বরণ করিবে--অসত্য, অস্ুন্দর ও অমংগলের বিরুদ্ধে সে জেহাদ করিবে । 

তঞ্ণকে আগিতে হুইবে ফুলের মত সুন্দর হুইয়া-__-ফলের অন্তহীন সম্ভাবন! 
লইয়া। বাহিরে লে হইবে উচ্ছল  লীলা-চঞ্চল, কিন্ত ভিতরে সে হইবে 

একজন গংযমী লাধক। সে আসিবে প্রাণের প্রাচুর্য লইয়া__রিক্ত হত্তে নয়। 
দক্ষিণ সমীরণে সে হাসিবে, নাচিবে, থেলিবে বটে, কিন্ত বিদায়- 

ব্লোয় সে রাখিয়া যাইবে তাহার প্রাণের সমস্ত সঞ্চয়কে এ পুরাতন বৃক্ষের 

কাণ্ডে কাণ্ডে, ডালে ডালে । তরুণের হাতে এমনি করিয়। বর্ষে বর্ষে আনিবে 

পুরাতনের পুষ্টি ও নবক্দীবনের উল্লা। তরুণের বিদ্রোহ হইবে তাই 
হৃষ্টধমী; তার জীবনের লীল! প্রকাশ পাইবে পুরাতনকে অন্বীকার করিয়া 

নয়-__সহুজভাবে তাহাকে হ্বীকার করিয়া; স্বতন্ত্র হুইয়। নয়-তাহাকেই 

আশ্রয় করিয়া। এত প্রাণ-প্রাচূর্য লইয়া আঁপিবে যে, প্রাচীনেব সমস্ত দৈন্ত 
ও অভাব ঢাকিয়। দিয়াও তাহার প্রাণশক্তি যথে্ অৰশি্ থাকে । প্রাচীনকে 
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তাই সে ভয় করিবে না বা অস্বীকার করিবে না; তার সব অক্ষমতাকে 

মানিয়া লইয়াই তাহাকে আনতে হইবে। এইখানেই তত তরুণের কৃতিত্ব ।- 

তরুণ হইবে একজন “মরুদ-ই-মুমী'ন্--শৌর্ষে-বীর্ষে জ্ঞানে-গুণে বলিষ্ঠ কর্মবীর । 
এই আদশ-তরুণ বেশেই আমরা দেখিলাম যুবক-নবী মুহম্মদকে । এই তরুণের 

মেদ্িনও যেমন প্রয়োজন ছিল, আজও আছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন । দেশ 

ও জাতি এই তরুণকে আজ লার! প্রাণ দিয়া বামন! করে। 

হযরতের প্রতিষ্ঠিত সেবাসংঘ বেশ ভালভাবেই চলিতে লাগিল। হযরত 

ইহার জন্য প্রাপপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ অনাথ বালক 

ক্ষধার জ্বালায় ক্রন্দন করিতেছে, কোথায় কোন্ ছুঃস্থ পীড়িত কুগ্রব)ক্তি আর্তনাদ 

কারতেছে, কোথাও কোন্ বিধব! নারী নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহাই তিনি লন্ধান- 

করিয়া ফিরিতেন। কোথাও বা তিনি এতিম শিশুকে কোলে লইয়া আদর 

কগিতেন, কোথাও বা রোগীর শ্য্যাপার্থে বসিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন, 

কোথাও বা অন্ত কোন কল্যাণ-কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রতিবেশীকে. 

সাহায্য করিতেন! এমনিভাবে লোকনেবায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। 

এই লেব1, এই ত্যাগ, এই মানব-প্রীতি কি কখনও ব্যর্থ যাইতে পারে? 

সত্যিকার কল্যাণপ্রচেষ্টা ও নিঃম্বার্থ মেবা মানুষ কতদ্দিন অস্বীকার করিয়া! 

চলিবে? আরবগণ তাই দিলে দিনে মুহম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। 

মৃহম্মদ যে ভণ্ড নয়, এ বিশ্বা সকলের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গেল। অবশেষে 
এমন হুইল যে, আরবগণ একবাক্যে তাহাকে “'আল্-আমিন্,_- অর্থাৎ “বিশ্বাসী 
--এই উপাধি দান করিয়া ফেলিল। “যুহদ্মদ' নাম চাঁপ। পড়িয়া গিয়া “আল্- 

আমিন? নামই ভাপিয়৷ উঠিল। দেখা হইলেই লোকেরা বলিয়া উঠিত : “এই 
যে আমাদের “আল্-আমিন্, আমিতেছে।” 

নীতিধর্মবিবজিত ঈর্ধাবিঘেষ কলুষিত পরশ্ীকাতর ভুরধর্ষ আরবচিত্তে এতখানি' 
স্থান লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। অন্থপম চরিন্র-মাধুধ, 

লততা, আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম মানব-প্রেম ছিল বলিয়াই মুহম্মদের পক্ষে 

ইহা! সম্ভব হুইয়াছিল। | 
বস্ততঃ হযরতের "আল্্-আমিন্ উপাধি লাভের মধ্যে এই সত্যই আমরা 

উপলব্ধি করিলাষ যে, ভবিস্তৎ-জীবনের সম্ত্ত গার্থকতা নির্ভর করে বাল্য- 

জীবনের লত্যবাদিতার উপরে । লত)বাদিতাই চবিআ্গঠনের প্রথম উপকরণ। 
আমাদের অভিভাবকদিগকে এইখানে পাঠগ্রহছণ করিতে অহ্ুরোধ করি। 
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শাদী-মুবারক 

এই লময়ে মক্কানগরে কোরেশ গোজে এক লস্তরাস্ত বিধবা মহিলা বাস 

করিতেন। নাম তাহার থাদজা। এমন সতীমলাধৰী পুণ্যময়ী নারী তখনকার 

দিনে আরবে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সমগ্র দেশ জুড়িয়া যেখানে নারীত্বের 
প্রতি লাঞ্ছনা ও ছুর্গতির লঃলা চলিতেছিঙ্গ, নারী ঘেখানে কেবলমান্তর ভোগের 

বস্ত রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছিল সেখানে এই মহীয়সী মহিলা আপন 

মধাদ। ব[চাইয়। পবিভ্রভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। অন্তরের শুচিতায় 

ও শুভ্রতায় এতই তিনি যশস্থিনী হইয়াছিলেন যে, লোকে তাহাকে খাদিজা 

না বলিয়া তাহির" (পবিভ্রা ) বলিয়া ডাকিত। 

খাদিজার শুধু যে অন্তরের এশ্বধই ছিল, তাহা নহে; প্রভূত ধন্সম্পত্তিরও 
তিনি অধিকারিণী ছিলেন। তাহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল; কয়েকটি 

পুক্রকন্টাও জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয় ত্বামী মৃত্যুকালে অগাধ ধনসম্পত্তি রাখিয়া 
গিয়াছিলেন; সেই স্থত্রেই তিনি এমন সম্পদশালিনী হুইয়াছিলেন। তাহার 

বিস্তৃত বাপিজ্য ছিল। কর্মচারী দ্বার তিনি নানাদেশে বাণিজ্য চালাইতেন 
এবং নিজেই সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। একজন নারীর পক্ষে এত 

বড় একটা ব্যবসায় পরিচালন করা তখনকার দিনে কম কৃতিত্বের বিষয় 

ছিল না। 

এদিকে “আল্-আমিনের' গ্রণগরিমাও আরবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
ত্যাগ, সেবা, সততা ও চরিক্রে-মাধুধ দ্বারা তিনি সার! আরবের হৃদয় জয় 
করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাই নয়, বৈষয়িক বুদ্ধিতেও মুহ'মন সকলকে হার 

মানাইয়াছেন। যতবারই তিনি বাণিজ্য করিতে গিয়াছেন, ততবারই তিনি 
প্রচুর লাভ করিয়া ফিরিয়া আনিয়াছেন। 

এই ধীশক্কিসম্পক্ন প্রতিভাবান যুবকটির কীতিকথা বিবি খার্দিজার কর্ণ 
পৌছিতে বিলম্ব ঘটে নাই। অন্তরের অন্তস্থলে তাহার সাধ জাগিতেছিল__ 
এই চণ্রক্রবান যুবকটির উপরশ্যদি তিনি তাহার বাণিজ্ঞা-ভার অর্পণ করিতে 
পারিতেন ! 



৬৯ শাদী-মুবারক, 

এই উদ্দেস্তটে খাদিজা একদিন মুহম্মদকে ডাকি পাঠাইলেন। দূর: 
সম্পকে মৃহম্মদ তাহার চাচাতে! ভাই হইতেন। মুহম্মদ আমিলে খাদিজা 
বলিলেন £ গভ্রাতঃ, আমার একটি অন্ছরোধ আপনি রাখিবেন কি ?” 

মুহম্মদ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন ৮ ”কী আঙ্গরোধ, বলুন? 
"আমার এই তেজারতির ভার, আপনাকে জইতে হইবে । ইহার জন্ত 

আপনাকে আমি দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিব ।” 

হযরত মনে মনে খুশী হইলেন; তবে তিনি তখনই কোন চূড়ান্ত জবাব 
দিলেন না। বাঁললেন £ “আমার চাচাজীর মতামত লইয়া আপনাকে 

জানাইব।” ৃ 
মুহম্মদ আসিয়া আবুতালিবকে এ কথা বলিলেন। আবুতালিব অত্যন্ত 

আনন্দিত হইলেন; অবস্থা তো তাহার স্বচ্ছল ছিল না; তাই এ প্রস্তাব 

তিনি সবাস্তঃকরণে সমর্থন করিলেন । 

কাফেলা প্রস্তত হইল। মুহম্মদ বাণিজ্যে চলিলেন। 

এবার দামেশকৃু অভিমুখে । ইয়াশ্রেব, হাইফা, জেরুজালেম প্রভৃতি 

প্রস্িচ্ধ বাণিজ্য-কেক্জরের মধ্য দিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে মুহদ্মদ 

দামেশকে পৌছিজেন। লর্ব্ই তাহার প্রভূত লাভ হইল । 

অন্তান্ত বার হযরত বাণিজ্য করিতে যাইতেন পিতৃব্যের লহকারীরূপে, 

এবার গিয়াছিলেন বিবি খাদিজার ভারপ্রাপ্ত বর্মচারীরূপে। কাজেই 

এবারকার বাণিজ্যে একট স্বাধীনতার আনন্দ ছিল। আপন অন্তনিহিত 

শক্তি ও গুণাবলীকে তিনি এবার কাজে লাগাইবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন | 

আশানুরূপ লাভ হওয়ায় হযরত তাই মনে মনে একটা আত্মপ্রত্যয় ও নব, 

ত্ষ্টির আনন্দ উপভোগ করিলেন। 

দঘদিন অতিবাহিত হুইয়াছে। বিবি খাদিজা মুহম্মদের আপা-পথ 

চাহিয়া আছেন। একটা কিসের যেন অশান্তি ও উদ্বেগ তাহার মনকে 

ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মুহম্মদের প্রশান্ত কমনীয় যৃতি নিশিদিন 

তাহার মনে জাগিতেছে। এই অহেতৃক ব্যগ্রতা ও আকুলতার কারণ 

কী? একি প্রেম? কে বলিবে! বিধবা হুইবার পর বছ গণ্ামান্ত 

ব্যক্তি খাদিজাকে বিবাহ করিবার জন্ত পয়গাম পাঠাইয়াছেন, কিন্ত তিনি 
কাহারও প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। আজ একী নৃতন অন্থভূতি তাহার 

অন্তর-তলে দেখা দিল! জীবনের স্থগু সাধ এই অবেলায় কেন আবার, 



বিশ্বনবী ৭০. 

'জাগিয়া উঠিল। খাদিজা কিছুই বৃঝিতে পারিলেন না। একটা নৃতন 
প্রেরণা আপিয়! যেন তাহার 'স্তরকে বাছ্রে টানিয়! চপিল, কিছুতেই 

"তিনি আপনাকে আপনার মধ্যে লুকাইফা রাখিতে পারিলেন না। 

একদিন অপরাহ্ছে খাদিজা আপন গৃছের চত্বরে পাড়াইয়। দিগন্তের 
পানে চাহিয়া আছেন, এমন সময় দ্বেখিতে পাইলেন £ মরুভূমির ওপার 
হইতে উটের পিঠে চড়িয়া মৃহম্সদ ফিরিয়া আসিতেছেন । একপুষ্টে 

তিনি সেইদ্দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হুইতে লাগিল, একটি বিছ্িশ তী 
রঙিন স্বপ্ল যেন ধীরে ধীরে তাহার নয়ন্-পথে রূপাগ্সিত হইয়। উঠিতেছে। 

মুহম্মদ আদিয়া লমস্ত ছিসাবপত্র ও টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিলেন। 
প্রচুর লাভ হইয়াছে দেখিয়া খাদিজা মুহম্মদের উপর অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইলেন। 

তাহার সততা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়াও তিনি মৃদ্ধ হইলেন। প্রতিশ্রুত 
পুরস্কার দিয়া তিনি তাহাকে সন্তষ্ট করিলেন । 

দিন যায়। খার্দিজার অন্তর ক্রমেই উচ্ছুমিত হইয়া উঠিতে লাগিল। 

অবশেষে তিনি সত্যই বুদ্ধতে পারিলেন, মুহম্মদকে তিনি ভালবাদিয়! 

ফেলিয়াছেন। মুহম্মদকে বিবাহ করিবার জন্য তাই তিনি ব্যাকুল হইয়া 

উঠিলেন। 

নফিপা নামী খাদিজার এক সহচরী ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষেরই 

আত্মীয় । খাদিজা তাহার নিকটে আপন প্রাণের গোপন কথা ব্যক্ত 

করিলেন। মৃহন্মদের মতামত জানিবার জন্য তিনে তাহাকে নিযুক্ত 

করিলেন। 

নফিগা মুহম্মদের নিকট পৌছিয়৷ প্রপংগটি অতি স্থন্দরঙ!বে উতাপন 
করিলেন। বলিলেন £ "আপনি বিবাহ করিতেছেন না! কেন ?” 

ল্িপ্ধ হাসি হাসিয়া মুহশ্মদ বলিলেন £ “ক আমাকে বিবাছ করিবে? 

বিবাহ করিবার মত সাম্য আমার কই 1?” 

নফিসা £ “যদি তাহার স্বব্যবন্থা হয়?” 

মুহম্মদ £ “তার মানে?” 

নকিসা £ “মনে করন যদি কোন সন্ত্রান্ত ঘরের মহিলা--ধিনি 

.ক্সপে-গুণে ধনে-মানে অতুলনীয়া_-আপনাকে বিবাহ করিতে চান 1” 

মুহম্মদ; পকে তিনি? শুনিতে পারি কি?” 

নফিসা £ “তিনি বিবি খাদিজ1।” 



৭১ শাদী-সুবারক 

মুহম্মদের প্রাণ ছুলিয়া উঠিল। তিনিও মনে মনে এই অঙ্থমানই 
করিতেছিলেন। বিবি খাদিজার প্রতি তাহার অন্তরও আকুষ্ট না হুইয়! 
পারিল না। খাদিজা পরিণতবয়স্ক৷ এবং বিধব! হইলেও তাছার মধ্যে একটা! 

শাস্ত শ্রী ও ফিরদৌসের সম! লুকাইয়া ছিল। সেই পবিজ্র সৌন্দর্য লালসার 
দৃষ্টিতে কখনও ধর! পড়ে না; শুচি-শুভ্র অন্তদূষ্টি দিয়া তাছা দেখিতে হয় এবং 
তাহা ভোগ করিতে হইলে সংযম ও সাধনা বার! হাদয়কে পূর্ব হইতেই পবিশ্র 
করিয়া রাখিতে হয়। 

মনে মনে মুহম্মদ খুশি হইলেন। কৌতুহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন. 
“কি করিয়া আপনি জানিলেন যে, বিবি খাদিজা! আমাকে বিবাহ করিতে 
চান.?” 

নফিলা হালিয়। উত্তর দিলেন £ “আমি জানি এবং আমি ইহা করাইয়্াও 

দ্বিব।” 

এইবার মুহম্মদ নিজেকে ধরা দিয়া বলিলেন : “বেশ, তিনি যি রাজী 

'হুন, আমিও রাজী 1” 
তখন উভয়পক্ষের অভিভাবকদিগের মধ্যে যথারীতি প্রস্তাব ও 

আলোচনা আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষই সম্মত হুইলেন। বিপুল উৎসাহ 

ও আনম্দ-কোলাহুলের মধ্য দিয় মুহম্মদ ও খাদিজার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন 

হইয়া গেল। মুহম্মদের পক্ষে তাহার চাচা আবুতালিব এবং খাদিজার 
পক্ষে তাহার চাচা আমর-বিন্-আসাদ অভিভাবকত্ব করিলেন। মাত সাড়ে 

বারো 'উকিয়া” (তৎকালীন মুদ্রা ) পণ নির্ধারণে এই শুভ শাদী স্থম্পর 
হুইল। 

কী অপূর্ব এই মিলন! একটি পচিশ বৎসরের তরুণ যুবক-_ক্ূপে- 
গুণে ধাহার তুলনা নাই--তিনি বিবাহ করিতেছেন চল্লিশ-বৎসর-বয়স্ক। 

বিগতযৌবনা এক বিধবা! নারীকে ! ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন 

পরমানুন্দরী আরব-তকুণীকে বিবাছু করিতে পারিতেন। জানিয়! শুনিয়াই 

তবে কেন তিনি এই বিবাহে হ্বীকৃত হইলেন? মৃহম্মদের জীবনে কি 

তবে যৌবনের ্বভাব-ধর্ম প্রকাশ পায় নাই? তাহার মনে কি কোন 
পৌন্দর্ধান্গরাণ ছিল না?-_নিশ্চয়ই ছিল। তবে পে সৌন্দর্যান্ছভৃতি স্থল 
নহে লুক্্স। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের শ্বপ্ন-বিলাস, কামনার ফেলিলোচ্ছাস 
তাহার মধো ছিল না। দেছের অন্তরালে অস্তলেোঁকের যে গোপন স্থ্যমা, 



বিশ্বনবী ৭ 

সহম্মদ ছিলেন তাহারই পিয়াপী। নেই পৌন্দর্য খাদিজার ভিতরে পরিপূর্ণ 

মাত্রায় ছিল বলিয়াই তিনি তাহার প্রতি এতদূর আকুষ্ট হুইয়াছিলেন। 
বন্তত: এ বিবাহের ঘটকও নফিসা নহে, মুহম্মদ-খাদিজারও এ বিবাহ নছে। 

এ.বিবাহছের ঘটক স্বয়ং আল্লাহ এবং প্রকৃতপক্ষে এ বিবাহ দংঘটিত 

হইয়াছিল “'আল্-আমিন্ ও “তাহিরা+র মধ্যে-_-সত্য ও পবিভ্রতার মধ্যে । 

একদিকে বিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রতীক মুহম্মদ, অপরদিকে পুণ্য ও পবিজ্রতার 

শুভ্র প্রতিমূতি খাদিজা--েন তবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট না 

হইবে ! 

সত্য ও পবিভ্রতার আকর্ষণ এমনই স্বন্দর ও স্বাভাবিক 
বলা বাহুল্য, এই বিবাহও ছুযরতের পরগম্বর-জীবনের আয়োজন মাঅ। 

হযরতের নবুয়তের বিকাশ ও সার্থকতার জন্ত খাদিজার সহযোগের 
প্রয়োজন তাই ছিল, আল্লাহ তাল। এমনভাবে এই মিলন সংঘটিত করিয়া 

দিয়াছিলেন। এ মিলন যতট1 না দৈহিক, তার চেয়ে বেশি আত্মিক। 

ইহার মধ্যে এক অপাধিব সম্পদ নিহিত ছিল । তাহা ন1! হইলে এক্সপভাবে 

একজন প্রতিভাবান যুবক তাহার সমগ্র যৌবন নির্বাণোন্ুখ একটি 
নারীর জন্ত অকাতরে বিলাইয়! দিতে পারিত না। একদিনের জন্ত নয়, 

ছুদ্দিনের জন্য নয়, দীর্ঘ পচিশ বৎসরকাল মুহম্মদ এই স্ত্রীর সহিত হানি 

মুখে কাল কাটাইয়াছেন। খাদিজা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন 
মুহাৎদ ছিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদি 

জার মৃতা হয়, তখন মুহম্মদের বয়স ৫* বৎসর । এই স্থদীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে একদিনের তরেও হযরত খার্দিজার উপর বিরক্ত হন নাই, লমগ্র 

যৌবন বিফলে গেল বলিয়াও কোনদিন অনুযোগ করেন নাই। পরম 

তৃপ্তি এবং সন্তোষের মধ্য দিয়াই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত 

হইয়াছে । স্বার্থপিছ্ধির মানসে নয়, অন্ত কোন উদ্দেশ দাধনের মতলবে 
নয়, নিতান্ত অকন্ছিম প্রেম ও গ্রীতির বন্ধনেই এই ছুইটি হৃদয় চিরদিন 
পমভাবে নিবন্ধ ছিল। শুধু তাই নয়। খাদিজার মৃত্যুতে হযরত গভীর 

মর্ষবেদনা! অনুভব করিয়াছিলেন। এবং আজীবন তিনি থাদিজার স্বতিকে 
পরম শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া চলিতেছিলেন। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর 
প্রক্োজনবোধে তিনি ৪ারও কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
সকল স্ত্রীর উত্র্বে ছিল খাদিজার আলন। পরবত্কালে তরুণ-বয়স্কা বিবি 



শ৩ | 'শান্দী-মুবারক 

আয়েষা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : “হে রন্থলুল্লাহ, আপনি লর্বদ! 
বিবি খাদিজার প্রশংসাই কেন করেন ? আমি কী খাদিজার চেয়েও রূপে- 
গুণে শ্রেয় নহি?” তহুত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন £ “আমনেষা, বিবি খাদিজা 
যাহা ছিলেন, তুমি তাহা নও |” ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, খাদিজার মধ্যে 
মুহম্মদ কী অপরিসীম বিছিশ তী সওগাত লাভ করিয়াছিলেন 

জগতে বনু পয়গম্বর আনিয়াছেন এবং অনেক বিবাহও করিয়াছেন । কিন্ত 
এমন সুস্পষ্টভাবে অপর কাহারও বিবাহ আমরা দেখিতে পাই নাই। 
এ যেন আমাদেরই কোন প্রতিবেশীর বিবাহ_-একেবারে বাস্তব ও 
বৈচিস্র্যপূর্ণ ! 

এই বিবাহ হ্বারাই আল্লার রহ্থল সত্যিকারভাবে মাটির মানুষ লাজিলেন, 
মানবীয় আবেষ্টনের মধ্যে এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর! দিলেন । আকাশচারা 
নন্দন-পাথী মাটির পৃথিবীতে যে নীড় রচনা করিল। 



পরিচ্ছেদ £ ১৪ 

কা"বা-গৃছের সংস্কার 

মক্কার কা'বা-গৃহ চির-প্রসিদ্ধ । ইছার নাম ছিল “বায়তুল্লাহু” বা আল্লার 

ঘর। অভি প্রাচীনকাল হইতেই এই গৃহটি জগতের সর্বপ্রধান 'ভজনালয় 
রূপে পরিগণিত হইয়া আমিতেছিল। অন্ধ কুসংস্কারের মোছে পড়িয়া 

কোরেশগণ এই পবিত্র গৃহে বছ দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিলেও মনে 
মনে তাহারা এ কথা জানিত যে, ইহা সত্যই আল্লার ঘর এবং ইহার 
রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ । কা"বাশরীফ দন্বদ্ধে এই ধারণা ষে তাহাদের মনে 
বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, একটি প্রসিদ্ধ ঘটনায় তাছা স্থপ্রকট হইয়া আছে। 
ঘটনাটি এই £ 

হযরত মুহম্মদ যে-বদর ভূমিষ্ঠ হন, সেই বদর ( অনেকের মতে তাহার 
জন্মদিনেই ) কা"'বা-গুহের উপর এক ভীষণ বিপদ আপতিত হুয়। এয়মনের 

খৃষ্টান শাননকর্ত। আবরাহ! এক বিপুল-_ছুন্ডিমেনাবাছিনী লইয়! মক্কার বিরুদ্ধে 

'অভিযান করেন। শ্বীয় রাজধানীতে তিনি এক বিরাট গির্জা নির্যাণ করিয়া 

ছিলেন এবং ইহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় ও তীর্থক্ষেত&রে পরিণত 
করিবার জগ্ত তাহার সাধ জাগিয়াছিল। কিন্কু মকায় কা"বা-গৃহই তাহার 

অন্তরায় হইয়া ঈাড়ায়, কারণ পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগুহ বলিয়া! তখন ইহার 
খ্যাতি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এজন্ত মনে মনে তিনি কা'বা-মন্দিরের 

প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতে থাকেন এবং উহাকে ধ্বংস করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর 

হুন। ইহাই ছিল আবরাহার মন্কা-অভিযানের মূল কারণ ও লক্ষা। 
তখন আব,ল মুতালিব ছিলেন কা'বা-গৃছের সংরক্ষক এবং কোরেশ- 

দিগের দলপতি! আবরাছা যখন মক্কার উপকণ্ঠে আসিয়া শিবির সন্গিবেশ 
করিলেন, তখন ঘটনাচক্রে আব্দ,ল মুতালিবের ছুই শত উট আবরাছার 
ধপন্তদিগের কবলে পতিত হয়। আব্ব,ল মুতালিব এই সংবাদ পাইয়! আব- 

বাহার শিবিরে উপস্থিত হন এবং তাহার লাক্ষাৎ প্রান! করেন। আবরাহা 
ভাবলেন, আব্,ল মৃতালিব নিশ্চয়ই ভীত হইয়া লদ্ধির প্রগাব করিতে 



"৭৫ কা'বা-গৃহের সংস্কার 

আনিয়াছেন। ইহাই: ভাবিয়া তিনি তাহাকে দাঁক্ষাৎ মঞ্জুর করিলেন। 

কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, আবুল যুতালিব আবরাহার নিকট উপস্থিত হুইয়াই 
বলিতে লাগিলেন £ “দয়া করিয়া আমার উটগুলি ফিরাইয়া দিন।” 
আবরাহ। আশ্চধান্গিত হইয়া বলিলেন £ “বেশ তো মজার লোক আপনি! 
একটু পরেই যে আমি আপনার কা'বা-মন্দিরকেই ধুলিপাৎ করিয়া দিব। 
মে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আপনি শুধু আপনার কয়েকটি উটের 

'জন্তই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন, দেখিতেছি 1” এই বলিদ্া তিনি একটু 
বিদ্রুপের হানি হাদিলেন। তখন আব ল মৃতালিব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 
-"কা'বা-গুহের জন্ত আমার মাথা-ব্যথা নাই। কা'বার মালিক আন্তাহ.। 

আল্লাই উহা রক্ষা করিবেন । উটের মালিক আমি, তাই উটগুলি রক্ষা 
করিতে আপিয়াছি।৮ , 

আবরাহা হো-ছে। করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 

যথাসময়ে তিনি সসৈন্তে কা'বা-মন্দির আক্রমণ করিতে চলিলেন । 

অগণিত শত্র-সেনার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া নিরর্থক মনে করিয়া কোরেশগণ 
মক ছাড়িয়া পর্বত-গুছায় আশ্রয় লইল । তখন আব,ল মৃতালিব কা'বা 

গুহের আঙিনায় দিড়াইয়। এই বলিয়! প্রার্থনা করিলেন: "হে আল্লাহ, 
আমরা ছুবল, তোমার ঘর ভূমি রক্ষা কর।” 

আব্দ,ল মৃতাপিবের এই প্রার্থনা আল্লাহ্, সত্যই কবুল করিয়াছিলেন 

“আসন্ন বিজয়-গর্বে উন্মন্ত হুইয়া আবরাহার টৈন্তদল যখন কা'বা-মন্দির 
আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া বদিল। 
'আবরাছার হস্তী কিছুতেই আর কা'বার দিকে অগ্রসর হুইতে চাছে না, 

কা'বার উদ্দেশে মাথা নোয়াইয়া সে শুইয়া পড়ে। তাহাকে কত মারধর 
করা হুইল, কিন্ধু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অন্ত যে কোন দিকে মুখ 
ফিরাইয়া দিলে সে উঠিয়া হাটা দেয়, কিন্ত কাবা'র দিকে মুখ ফিরাইলেই 
শুইয়া পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে আর এক দারুণ বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ কোথা 
হইতে ঝাকে ঝাঁকে লাখে লাখে “আবাবিল' পাখী উড়িয়া আমিতে লাগিল ।' 
তাহাদের প্রত্যেকের মুখে এক একটি কঠিন প্রত্তর-খশ্ু। প্রস্তর-খগ্ডগুলি 
তাহারা বুষ্টিধারার মত্ত আবরাহ1-সৈম্যদ্দিগের মন্তকে অবিরত নিক্ষেপ করিতে 
'লাগিল। সেনাদল দিশেহারা হইয়া ফিরিয়া চলিল। কিন্তু কেহই রেহাই 

"পাইল না, যে যেখানে ছিল, সেইখানেই ম্বৃতুঃমুখে পতিত হুইল. 



বিশ্বনবী ৭৬ 

এইরূপে নিমেষের মধ্যেই আবরাহা ও তাহার বিপুল বাহিনী নিশ্চিহ হইয়া: 

গেল ।* 
কুরআন-শরীফে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন : 

“তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রভু কেমন করিয়া গজপতির সহিত 
ব্যবহার করিলেন? তিনি কি তাহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে ছিন্নভিয় করিয়া 

দেন নাই? ক'কে ঝাকে *আবাবিল” পক্ষীকে তাহাদের উপর পাঠান 

নাই_ যাহারা! তাহার্দিগকে শক্ত পাথর ঠকিয়৷ মারিয়া ফেলিয়াছিল? 

এইরূপে তিনি তাহাদিগকে তক্ষিত তৃণের ম্থায় নিশ্চিহ্ন করিয়া 
ছাড়িয়াছেন।” 

(স্থরা ফিল) 

এমনই ছিল কা'বা-গুহের মাহাস্ত্য ৷ 

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে কা'বাগৃছের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 

হুইয়া৷ পড়িয়াছিল। ইহার চতুষ্পার্খ প্রাচীর-বেষ্টিত না থাকায় ব্ধার 

ময় ভিতরে পানি ঢুকিয়া পড়িত। তা ছাড়া উপরে কোন ছাদ ছিল না 

বলিয়া লময়ে সময়ে ইহার আসবাবপন্জও চুরি যাইত। এই সব কারণে 
কোরেশগণ বছদিন হুইতে কা'বাগৃহের মেরামতের জল্পনা-কল্পনা 

করিতেছিলেন। 

এই লময়ে জেদ্দা-বন্দরে হঠাৎ একখানি জাহাজ বানচাল হুইয়! যাওয়ায় 

কোরেশদিগের কা'বা-মেরামতের আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। জাহাজ- 

খানির তক্তাণ্ডলি তাহারা সম্তাদরে কিনিয়া আনিলেন এবং তাহাই দিয়া 
মেরামত-কাধ আরম্ভ করিলেন। 

কোরেশ দলপতিগণ লকলেই বেশ মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে ছিলেন, 
কিন্তু হঠাৎ একটি বিভ্রাট ঘটিল। কা"বা-গৃছের প্রাংগণে ষে কৃষ্ণপ্রস্তরথানি 
(ছিল, তাহা তুলিয়া আনিয়া নির্দিষ্ট স্থানে কাঁহার৷ স্থাপন ক্ষরিবে, ইহাই 
লইয়া দলপতিদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হুইল। প্রস্তরখানির লহিত 
সামাজিক মর্ধাদ। ও কুলগত প্রাধান্তের সম্বন্ধ ছিল। কাজেই প্রত্যেক 

গোআই উহ! ভুলিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রথমে বচলা, তারপর 
তুমুল হ্বন্ব'কোলাহল আরম্ভ হুইল। চারিটি দিন এইভাবে কাটিয়া! 

' ইবনে-ইসহাক ( ইংরাজী ) হইতে গৃহীত 
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গেল, কিন্ত কোনই মীমাংসা হইল না। তখন চিরাচরিত প্রথান্লাবে 
সকলে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হইল। যুদ্ধযখন একেবারে অনিবার্ধ হুইয়া উঠিল, 
তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন : “ক্ষান্ত 
'হুও, আমার কথা শোন। লামান্ত কারণে কেন রক্তপাত করিবে? ঠধ্ 

ধরিয়া অপেক্ষা কর। আমার প্রস্তাব £ যে ব্যক্তি আজ দর্বপ্রথম কা'বামন্দিরে 

প্রবেশ করিবে, তাহার উপরেই বিবাদের ফয়সালার ভার অর্পণ কর। যাউক। 
“লে যে-পিদ্ধান্ত করিবে, তাহাই আমর! মানিয়া লইব। ইহাতে তোমরা বাজী 

আছ ?” 

বৃদ্ধের এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। 

তখন প্রথম আগন্তকের আগমন প্রতীক্ষায় সকলে উদ্গ্র'ব হইয়া 

রহিলেন। প্রতোকের মনে কত চিন্তার উদ্রেক হইতে লানিল। যে আসিবে, 

দে কেমন লোক হইবে, কোন্ পক্ষে পে রায় দিবে, তাহার দিদ্ধান্ত যদি 

সকলের মন:পৃত ন। হয় তখন কী ঘটিবে, ইত্যাদ্দি ভাবের নানা চিন্তা প্রত্যেকের 

মনে খেলিয়া যাইতে লাগিল। 

এমন সময় লমবেত কে ধ্বনি উঠিল : "এই যে মামাদের 'আল্-আমিন্ 
আমিতেছেন। আমরা তাহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানিয়া লইব।” 

মুহম্মদ তখন তরুণ যুবকমাত্র। কিন্ত তবুও মন্কাবাসীদের কী অগাধ 

বিশ্বাস তাহার উপর | 

মুহম্মদ আদিলে সকলে তাহাকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। তখন 
তিনি বলিলেন £ “বেশ ভাল কথা। যে-সকল গোত্র কুষ্ণ প্রস্তর ভূলিবার 

দাবী করিতেছেন, তীাছাদের প্রতোকে নিজেদের মধ্া হইতে এক-একজন 

প্রতিনিধি নির্বাচিত করুন ।” 

ঠিক তাহাই করা হইল। তখন হযরত সেই প্রতিনিধিদিগের লংগে 

লইয়া কৃষ্প্রস্তরের নিকট উপস্থিত ছুইলেন। একখানি চাদর বিছাইয়। 
নিজে লে প্রস্তরখানিকে উহার মধ্াস্থলে স্বাপন করিলেন। তারপর 

প্রতিনিধিগণকে বলিলেন; “এইবার আপনারা প্রত্যেকেই এই 

চাদরখানির এক এক প্রাপ্ত ধরিছ। পাথরধাশিকে যথাস্থানে, লইয়া 

চলুন ।” ও 

কলে তাহাই করিলেন। গন্তব্য স্থানে উপনীত,হইলে মুহম্মদ পুনরার 
প্রস্তরধানি নিজহস্তে তুপিয়! যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। 



বিশ্বনবী নতি 

এই বিচারে সকলেই অন্ধষ্ট হইলেন । মুহম্মদের বিচক্ষণতায় একটা আসল্স, 
পমরানল হইতে আরব-ভূমি রক্ষা পাইল। 

এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা গুঢ় তাৎপর্য নিছিত আছে। “হয, রে: 

আস্ওয়াদ” বা কৃষ্পপ্রস্তরখানি ইসলামের এক অতি পবিস্র বস্ত। “হযরত, 
আদমের স্পর্শ, ফিরিশতাদিগের স্পর্শ ও হযরত ইব্রাহিমের স্পর্শ উহাতে 

জড়িত রহিয়াছে) এঁ প্রস্তরখানি হইতেছে. “আল্লার ঘরের” ভিত্তি- 
প্রস্তর । কাজেই, সেই "আল্লার ঘরের” নবপ্রতিষ্ঠার দিনে এই পবিজ্র প্রন্তর- 
কি হুষরত মুহম্মদের হস্তেই স্থাপিত হওয়া সঙ্গত ও সুশোভন হয় নাই? 
কোরেশ দলপতিদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে হুযর'ত 

মুহম্মদের আবির্ভাব, ইহা দ্বারা আল্লার এই গ্রচ্ছন্ধ ইংগিতই যেন, 
ধরা পড়ে। পক্ষাস্তরে ইসলামের ভবিষ্তত্তের একখানি উজ্জল চিত্রও' 

ইহার মধো ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম লইয়। জগতে বিভিন্ন মতাবলম্বী- 

দিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং মে বিরোধের মীমাংসা না 

করিতে পারিয়া অবশেষে সকলেই যে একজন আগন্ধকের প্রতীক্ষা করিবে: 
এবং বিব্ঘমান সকল পক্ষই যে তাহারই পিদ্ধাস্ত মানিয়া লইবে, সমস্ত- 
বিরোধ ও বৈষম্য দুর করিয়া তিনিই যে সাম্য, মৈত্রী ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন-_-এই মহাসত্যই যেন এই ক্ষুদ্র ঘটলার মধ্য দিয়া বূপায়িত হুইয়া। 
উঠিল। 

সেই হইতে আজ পর্যন্ত কৃষ্ঃপ্রন্তরখানি কা'বা-শরীফে একইভাবে 
শোভা পাইতেছে। হজযাত্রীরা প্রতি বৎসর মন্ধায় গিয়া! পরম শ্রদ্ধার 
পহিত এই প্রস্তরধানিকে চুম্বন করিয়া থাকেন । এই চুম্বনের মধ্যে 
একটা বিপুল আধ্যাত্মিক উল্লাদ আছে। ইছা। তে! প্রস্তরে চুম্বন দান: 
নহে-_ প্রকৃতপক্ষে ইহা হুইতেছে হযরত মুহম্মদের দস্ত-মুবারকেই চু্বন্। 
দান। এইথানেই এর শেষ নয়। বিছাদ্ধেগে ইহা প্রবাহিত হম 
রন্লুল্লার নিকট হইতে হযরত ইব্রাহিমের হস্তে _লেখান হইতে হযরত 
আদমের হত্মে--সেখান হইতে কফিরিশ তাদের হস্তে_সেখান হইতে 
আল্লাহুতালার দরবারে । একটি চুম্বনে এতগুলি সংযোগ-কেন্জরে আলোড়ন 
জাগে। আধ্যাত্মিক প্রেমের এএকটা গোপন প্রবাহ! ভক্তের স্বদয় 

হইতে উৎসারিত হইয়া! বিভিয্ বানের (17901010) মধা দা এ 

প্রবাহ পৌছে গরিয্সা অবশেষে জেই আল্াহ.তালার রহমত ও প্রেমের দরিয়া 
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হুজের তাই এ একটা প্রধান অঙ্গ, আদিকাল হইতে আজ পর্ধস্ত ধারা- 

বাহিকভাবে কত বুগের পুণ্যম্বতি বহন করিয়া চলিয়াছে এই প্রস্তরধানি ! 

কত পবিত্র হম্ডের-কত পবিত্র আত্মার স্থরভি জড়ানো রহিয়াছে এর 

অগু-পরমাণুতে ! এই প্রত্তরধানি তাই গোটা মানব জাতিরই এক পরমাশ্চর্ 

স্বৃতিফলক। একে স্পর্শ করিলে যেন গোটা! মানব জাতিকেই স্পর্শ কর! 

হয়। ৃ 

অনেকে এই প্রস্তর চুম্বনের মধ্যে পৌত্ুলিকতার গন্ধ পান, কিন্ত 

এর নাম পৌত্জিকত নয়। ইসলামের মূল স্থরই হইতেছে লংস্কার বা 

শুদ্ধিকরণ-__সংহার বা মূলোৎপাটন নয়। কষ্ণপ্রত্তরের ব্যাপারে এই লত্যই 

প্রতিপন্ন হুয়। প্রত্যেক কার্ধের দোষগুণ তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। 

মৃত্তিঅংকিত মুত্রা অহরহ ব্যবহার করিলেও যেমন তাহ মৃতিপূজা হয় নাঃ 

বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে কষ্ণপ্রস্তরকে চৃষ্বন করিলেও তেমনি তাহাকে মুতি- 

পূজা বল! যায় না। মানবজাতির অতীত কাহিনীর এ ধেন এক প্রন্তরী- 

ভূত ইতিহাস। ইসলামের এত্তিহাসিক চেতনার এ এক হ্থন্্র নিদশন। 



পরিচ্ছেদ 8 ১৫ 

গৃহীর বেশে 

মুহম্মদ এখন মংসারী হইয়াছেন। খাদিজা তাহার যথাসর্বন্ব ক্বামীর চরণে 
সমর্পণ করিয়। দিয়াছেন । | 

কিন্ত কী আশ্চর্! ভোগবিলাসের মধ্যে পড়িয়াও হযরত একেবারে 
নিবিকার। বাহিরের কোন আকর্ষণই তাহাকে লক্ষ্যভ্র্ট করিতে পারিল 

না। কী অলীম মনোবল ও আত্মসং্যম এই মহামানবের! কত বিভিন্ 
মুখিন-কত ব্যাপক তাহার জীবনের প্রকাশ । অন্তান্ত মহাপুরুষদিগের 

সায় “কামিনী-কাঞ্চনের ভয়ে তিনি মংসার ছাড়িয়া বনবানী সন্তাসীও 

হইলেন না, আবার ভোগলালসার মায়াজালেও জড়াইয়া পড়িলেন না। 

শক্ষির প্রাচুর্ধে জীবন তাহার বলিষ্ঠ ও বেগবান। তীহার জীবনের পরিলর 
এত বিপুল যে, বাননা-কামনা ও সংযম-সাধনাকে তিনি এক পংক্তিতে 

বদাইতে পারেন--সকলের মধ্যেই একটা সামঞ্ন্ত বিধান করিতে পারেন। 

ধাহার জীবনের পটভূমি যত ব্যাপক, তাহার স্ট্টিও তত হিচিজ্র। অসীম 

অনস্ত আকাশের অবসরে তাই তো কোটা গ্রহ-নক্ষত্রের এমন হ্থন্দর 

দমাবেশ। 

মুহম্মদ এখন খাদিজার বিশাল বাণিজ্যের অধিকারী । কখনও বা তিনি 

এই বাণিজ্যের তত্বাবধান করেন, কখনও বা নিজেই বিভিম্ন দেশে বাণিজ্য 

করিতে যান। 

বাণিজ্যের প্রতি মুহন্দদ এত অন্ুরক্ত ছিলেন কেন? ইহারও একট! 
কারণ ছিল। বাণিজাই তো মানুষের অস্তনিহিত বু গুণের প্ররুষ্ট বিকাশ- 

ক্ষেত্র। একদিকে নানা দেশের নান! বচিত্রোর মধ্য দিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা 

লাভ, অপরদিকে নানা মানুষের মনের লদংগে নিত্য নব নব পরিচয়। 

একদিকে ধনাগম, অপরদিকে লততা,, দাধুতা, মিতবায়িতা, দৃরদশিতা, 

বিশ্বস্ততা, শ্বাবলম্বন প্রভৃতি নান! বৃত্তির উন্মেষ ও পরীক্ষা__এ লমস্তই 
বাণিজে)র শিক্ষা । বস্ততঃ মান্গষের আভ্যন্তরিক বছু সপ্ত শক্তি ও প্রতিভা 
বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হইতে পারে। এর মধ্যে 



৮১ গৃহীর বেশে 

“আছে একট। স্থষ্টির উল্লাদ, আছে একট! ম্বাধীনতার আনন্দ, আছে একটা 
“আগ প্রত্যয়ের গৌরব। এই জন্ঠই তে! হুধরত বাণিগ্যকেই জীবিকার্জনের 
“রেষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিতেন । 

মুহম্মদ খাদিজার নিকট হুইতে তিনটি পুন এবং চারিটি কণ্তা লাভ 
করেন। পুত্রদিগের নাম কাসেম তাহের ও, তয়ব। কন্তাদিগের 

নাম জয়নব, রোকাইয়া, উন্মেকুলস্থম এবং ফাতিম!। পুত তিনটি 

হযরত নবুয়ত লাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হুন। কন্তা্দিগের মণ 

বিবি ফাতিমাই হযরতের মৃত্ার পরও জীবিত ছিলেন। হযরত আলির 
সহিত তাহার বিবাহ হয়। ইহাদেবই ছুই পুত্র--ইমাম হাসান ও ইমাম 

সথলেন। 

মুহম্মদের পুত্রসন্তান একটিও জীবিত না থাকায় স্বমী-্ত্রী উভয়েই মর্শে 
মর্ষে ছুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু আল্লাহতালা এক অদ্ভুত উপায়ে 

তাহাদের এই পুত্র-স্থথের কামনাকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। 
£ওকাজ'-মেলা হইতে বিবি খারিজ! “জায়েদ নামক একটি দাস-বালককে 

ক্রয় করেন। বল! বাহুলা, তখন পৃথিবীর সর্বত্র দাপ-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। 

হাটে-বাজারে দাপদাসীর ক্রয়-বিক্রয় চলিত । দাপদাপীর প্রতি অত্যাচার ও 

উৎ্পীড়নের সীমা ছিল না। প্রভরা' দানদাসীকে যদৃজ্ছা! ব্যবহার করিতে 

পারিতেন। 

বিবি খাদিজা এই জায়েদকে খাস করিয়া মুহম্মদের খিদ্মতের জন্ত 
তাহার হস্তে সমর্পণ বরলেন। 

কিন্তু ইহার ফল হুইল বিপরীত । বিশ্বমান্থষের ঘিনি মুক্ষিদাত', তিনি 
কি নিজে কাহাকেও দাদত্বের শৃঙ্খলে বাধিতে পারেন? এক আল্লা, 

ছাড়া ধিনি অন্য কাহাকেও প্রত বলিয়! শ্বীকার করেন না, সব মান্ষই 
ধাহার নিকট ভাই-ভাই, তিনি কি নিজেই অপর একজন মাহ্ৃষের প্র 
হইতে পারেন? কখনই না। মুহম্মদ কিছুতেই ইহা! বরদাশত করিতে 
পারিলেন ন1। অবিলম্বে তিনি জায়েদকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন £ 

“জায়েদ, আজ হইতে তুমি আযাদ ।” | 
মুহম্মদ জায়েদকে এতই স্সেহ করিতে লাগিলেন যে, জায়েদকে সক 

“লোকে 'জায়েদ-বিন-মৃহম্মদ' অর্থাৎ “মুহন্মদের পুত জায়েদ বলিয়া সম্ভাষণ 

করিতে আরম্ভ করিল। 



বিশ্বনবী হি 

কিছুদিন .পরে জায়েদের পিতা হারিল এবং পিতৃব্য কা'ব জায়েদের 

লদ্ধানে মক্কায় আঙদিলেন। মুহম্মদের নিকটে আসিয় তাহারা বিনীতভাকে 

এই আজি পেশ করিলেন : “হুজুর আমর! জায়েদকে ফিরিয়া পাইতে চাই, 

দয়! করিয়া একটু বিবেচনার সহিত আপনি উহার মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়া 

'দিন।” 

তছুত্বরে মুহম্মদ বলিলেন ২ “এই কথা? ইহার জন্ত এত কাকুতি- 

মিনতি কেন? জায়েদকে তো যুক্তি দিয়াছি। ইচ্ছা করিলে মে এখনি 

চলিয়া যাইতে পারে। 

বিনা পণে যুক্তিদান! তখনকার দিনে এ যে একেবারেই অসম্ভব 
ব্যাপার । ভায়েদের পি] ও প্তিব্য অবাক হইয়া মুহম্মদের পানে চাহিয়া 

রহিলেন। জন্তানকে ফিরিয়া পাইবার আসন্ন আনন্দে উভয়ের হ্াদয় ব্যাকুল 
হুইয়! উঠিল । 

কিন্ত তাহাদের এসাধ পূর্ণ হইল না। জায়েদ মুহম্মদকে ছাড়িয়া, 

কিছুতেই পিতার সহিত ফিবিয়া যাইতে বাজী হুইলেন-না। মুহম্মদকে 

সম্বোধন করিয়া, বলিলেন: হযরত, আপনিই আমার পিতা, আপনার 

খিদমতের খুশনশীব হইতে এ অধমকে বঞ্চিত করিবেন না।” 

কোন্ যাছ্মন্ত্রে এমন হইল? মুক্তি ভিখারী দাস-বালক, মুক্তিকে পায়ে 

ঠেলিয়া বন্ধনকে মাগিয়া জইল? আপন পিতাকে তুলিয়া পরকে পিতা 

করিল? 

জায়েদের পিতা ও পিতৃব্য সম্মত হইলেন। সন্ধ্টচিত্তে তাহার জায়েদকে 

মুহম্মদের নিকট রাখিয়া গেলেন। 
কিন্ক মুহম্মদ বুঝিলেন, এরূপভাবে জায়েদকে নিজের কাছে রাখিয়া 

দিলে লোকে তাছাকে ক্রীতদাসই বলিবে, স্বাধীন মানুষের মত উন্নত 

মস্তকে সে চলাফেরা কাঁরতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জায়েছদের মাতাপিতা 

ও আবত্মীয়-ক্বজনের চিরছিন একটা গ্রচ্ছন্স গ্লানি ও হীনতার ভাব জাগিয়া 

খাবিবে। ইহাই ভাবিয়া তিনি জায়েদকে দংগে লইয়া তৎক্ষণাৎ কা"বা-গৃছে 

যাইয়া জমবেত €বারেশ নেতাদিগের জম্মুখে মুক্তকঠে ঘোষণা করিলেন, 
“লবলে সাক্ষী থাকো, এই জায়েদ আমার পুরে; সে আমার উত্তরাধিকারী, 
আমি তার উত্তরাধিকারী ৭৮ 

বিদ্মিত জনমণ্ডলী অবাক হইয়া রহিল। 



৩ গৃহীর বেশে' 

কোথায় অজ্ঞাতকুলশীল একটি ক্রীতদাস, আর কোথায় জগতের” 

লর্বশ্রেষ্ঠ পয়গন্ধরের পু ও উত্তরাধিকারী | দোষখ. হইতে একেবারে: 
বিছিশতে উন্নয়ন! লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবাত্মাকে এর চেয়ে আর বড় কী 
সম্মান ঘেওয়! যাইতে পারে? মানব-কল্যাণের একেবারে চরম হইয়া গেল 
নাকি? | 

পরবততীকালে এই জায়েদই যুদ্ধ-অভিযানে সেনাপতিপদে বৃত হইয়া- 
ছিলেল। মাহষের মধ্যে কত শক্তি ও সম্ভাবনাই না এমনি করিয়া লুকাইয়া 
থাকে! সুযোগ ও সহাঙ্গভূতি পাইলে কত 'ছোটলোকই না এমনি বড় 
হইতে পারে | মুহম্মদ যদি জায়েদকে এই স্থুযোগ না দিতেন, তবে নে 
চিরদিন ক্রীতদাসই রহিয়! যাইত, সেনাপতি হইতে পারিত না। এইখানেই 
তো! ইদলামের বিশেষত্ব । “লব মানুষই পমান' এই লাম্যবাণী দ্বারা মানুষের 
অন্তরের অপরিসীম শক্তি ও নভাবনাকে সে স্বীকার করিয়! লইয়াছে এবং 
তাহাদের আল্মপ্রকাশের পথকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছে । তাই তো 
পরবতাঁকালে দেখিতে পাই, ভ্রীতদান হুইয়াও বেলাল মুসলমান জাতির 
মুয়াজ্জিন হইয়াছেন, কুতুবুদ্দীন ভারতের প্রথম মূনলমান সম্রাট হইবার গৌরব: 
অর্জন করিয়াছেন। যুগে যুগে কত অস্পৃত্ত, কত শৃত্র, কত পারিয়াই না, 
ইললামের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়া এইরূপে জ্ঞানে গুণে বিশ্ববরেণ্ায হইয়। 
গিয়াছেন | বস্ততঃ আল্লাহ. কোন মান্গষকেই ছোট করেন নাই, মানুষই 
মাঙ্ষকে ছোট করিয়াছে। কোটী কোটা মানুষ এইকধপে যুগ খুগ ধরিয়া, 
মাজষের অত্যাচারে নিগৃহীত পদদলিত ও ব্যথমনোরথ হইয়া জগৎ হইতে, 
ফিরিয়া গিয়াছে । কবি সত্যই বলিয়াছেন £ 
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সব আয়োজন শেষ হইয়াছে। বিশ্বনবীর আম্মপ্রকাশের আর বেশী 
বিলম্ব নাই। 

খাদিজার সহিত বিবাহের পর হুইতে হযরত মুহম্মদ অভাব ও “দন্ের 
হাত হইতে মৃক্ত হুইয়াছিলেন, তাই তিনি আত্মচিন্তায় অধিকতর নিমগ্ন 
হইবার সময় ও স্থযোগ লাভ করিয়াহিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মৃহম্মদ শৈশব 
হইতেই চিস্তাশীল ছিলেন। সে-চিম্কার কোনকালেই বিরাম ছিল না। 
কোন্ অজানা রহস্তলোকের সহিত তার আম্মার যোগাযোগ ছিল-_-সর্বদা 

তিনি সেই অতীন্দ্রিযলোকে যাওয়াআসা করিতেন । সেই আধ্যাত্মিক 

জগতের কত দুষ্ট থাকিয়া থাকিয়া তাহার মানসনেত্রে উদ্ভাপিত হইয়া উঠিত। 

এক-এক সময় তাহার মনে হইত, কে যেন তাহার কানে কানে কী কহিয় 

গেল, কে যেন তাহাকে হাতছানি দিয়! ডাকিল, কেযেন তাহার নয়নকোণে 

নিমেষের জন্য প্রতিভাত হইয়া নিমেষেই মিলাইয়া গেল। এক এক সময় 

তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, কে যেন তাহাকে ডাকিয়া কছিতেছেঃ “মুহম্মদ, 

তুমি আল্লার রন্থল।” পাহাড়, পৰত, তরুলতা সকলেই যেন তাহাকে চেনে, 

পকলেই যেন তাহাকে তাযীম্ করে। মুহম্মদ কিছুই স্পষ্টূপে বুঝিতে পারেন 
না, কেবলি ইহাদের কথা ভাবেন । 

পয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে মুহম্মন আর ঘরে থ।টতে পারিলেন ন1। 

আপন অন্তরের প্রদদীপ্ত চেতনায় আপনি অধীর হইয়া ঘরে-বাহিরে ছুটা- 
ছুটি করিতে লাগিলেন। একটা শংকা, একটা ভীতি, একটা অস্থপ্ডি, 

একটা উদ্বেগ” সংগে অজানাকে জানিবার জন্ত একট? ছুয় কৌতুহল 

ও জিজ্ঞাসা তাহাকে একেবারে অভিত্ৃত করিয়া ফেলিল | এই সময় 
হইতে তিনি মানসনেঙে এক অপুব জ্যোতিঃ দশন করিতে লাগিলেন। 

কোন্ স্থদুর হইতে যেন এক স্ুললিত স্থর-ভরংগ ভাপিয়া আসিয়া! তাছার 

কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মংসারের কর্ম-কোলাহলে পাছে তাহার 

এই আধ্যাম্সিক চেতনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সমাজ-জীবনের পংাকলতার মধ্যে 

পাছে সেই পবিজ্র জ্যোতির গতিআোত রুদ্ধ ইন যায়, এই আশংকা 
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তিনি মকার অনতিদুরে “হেরা, নামক এক নিভৃত পর্বত. গুহায় আশ্রয় 
লইলেন। বিবি খাদিজাও প্রকৃত সহধমিণীর সায় স্বামীর এই. কার্ষে সহায়ত! 
করিতে লাগিলেন। তিনি ছুই-তিন দিনের মত খাক্ক ও পানীয় প্রস্তত 

করিয়া দিতেন, মুহপ্মদ তাহাই লইয়া প্রস্থান করিতেন। নেই খোরাকি 
ফুরাইয়া গেলে পুনরায় গৃহে আসিয়া এরূপ থাস্ঘ-সামগ্রী লইয়া কিরিয়া 

যাইতেন। খাদিজ! সতর্ক দৃষ্টিতে ্থামীর গতিবিধি ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 

রাখিতেন। মুহদ্মদ যে একজন প্রেরিত পুরুষ, তাহার ভিতরে যে একট। 

দারুণ অস্তবিপ্রব চলিতেছে এবং সেই বিপ্লব যে ক্রমশঃই একটা পরিণতির 
দিকে অগ্রসর হইতেছে, খাদিজা তাহা! ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

আর বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তে তিনি ম্বামীর আধ্যাত্মিক জীবনের নংগিনী 
হইতে পারিয়াছিলেন। 

রমযান মাস। মুহম্মদ রোজা রাখিয়া নিশিপিন ইবাদত-বন্দেগী করেন। 
হেরার নিভৃত প্রকোষ্টে সারারাক্রি জাগিয়। কাটান। 

তখন তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর । 

কয়েকদিন হইতে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে তিনি কাল কাটাইতেছেন। 

নিশ্দিন অবিশ্রান্ত কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়। যাইতেছে : “ইয়া 
মুহম্মদ, আন্তা রহ্থ লুল্লাহ.1”-_হে মুহম্মদ । তুমি আল্লার রন্ছল। চিরবাঞ্চিতকে 

পাইবার প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ ভাবাস্তর উপস্থিত হয়, মৃহম্মদেরও ঠিক 
তাহাই হইয়াছে ! 

রজনী গভীর | মুহম্মদ ধ্যান-মগ্ন । এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনিতে 

পাইলেন, কে যেন তাহাকে ভাকিতেছে £ “মুহম্মদ !” 

মুহম্মদ নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় ফিরিশ তা তাহার সম্মুথে 
দণ্ডায়মান। তাহারই জ্যোতিতে গুহা আলোকিত হইয়া গিয়াছে । 

ইনিই আন্রার বাণীবাহক ফিরিশতা “জিব্রাইল । 
মুহম্মদ তখন শুস্তিত। বাহিরের জ্ঞান তাহার লোপ পাইয়াছে, এক মহা 

মুহূর্তের তিনি সম্মুখীন হুইয়াছেন। 
সহুস। নূরের আখরে লেখা এক জ্যোতির্ময়ী বাণী মুহম্মদের নয়ন- 

কোঁণে উদ্ভাদিত হইয়া উঠিল | জিব্রাইল মুহম্মদ্ে বলিলেন £ “পাঠ 
কর।” 

মুহম্মদ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন £ “আমি পড়িতে জানি না।” 



বিশ্বনবী | | ৮৬ 

জিব্রাইল তখন মৃহম্মদকে দৃঢ়ভাবে আলিংগন করিলেন । মুহম্মদের মনে, 
'হুইল তাহার সমস্ত অস্তিত্ব আলো কময় হুইয়া গেল। 

ফিরিশ তা পুনরায় তাহাকে বপিলেন : “পাঠ কর 1১৯ 

মুহম্মদ এবারও পুর্ববৎ উত্তর দিলেন : “আমি পড়িতে পারি ন1।” 
ভিব্রাইল তখন আবার তাহাকে আপিংগন করিলেন। এইক্ধপ তিনবার 

করিবার পর মুহশ্মদের মুখ হইতে নিঃসারিত হুইল : 

ইকৃরা-বিস্মি রাবিবকাল-লাধী খালাক্-** 

“পাঠ কর তোমার সেই প্রভুর নামে-_ 

যিনি সমশ্ডই সৃষ্টি করিয়াছেন-_. 

যিনি একবিন্দু রক্ত হইতে মানুষকে স্ত্টি করিয়াছেন, 
পাঠ কর--তোমার সেই মহিমময় প্রস্ুর নামে, 

যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন, 

যিনি মানুষকে অন্গ্রহ করিয়৷ অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান 

দান করিয়াছেন |» 

নূর! নূর! দমত্তই নূর | মুহম্মদের ভিতরে-বাছিরে শুধুই নূরের জৌলুস। 

“জ্বলন্ত অগ্রিকুণ্ডে লৌহপিগ যেমন স্বতন্ত্র হইয়াও অগ্নিময় হইয়া উঠে, মুহম্মদের 
লমস্ত দেহমনও সেইরূপ জ্যোতি:ন্নাত হইয়া উঠিল । 

মুহম্মদ অভিভূত হইয়া রহিলেন। মহাসত্যের প্রথম উপলব্ধির এই 
মহামুহর্তে তাহার চিত্তে কী যে ভাবের উদয় হুইয্নাছিল, তাহা শুধু অঙ্ভব 
করিবারই কথা, বর্ণনা করিবার নয়। | 

মুহম্মদের চৈতন্য ফিরিয়া আদিল। দেখিলেন, আকাশ-পথে জিত্রাইল 
তখনও দীড়াইয়। আছেন। হার ভয় হইতে লাগিল । দিশাহার! হইয়া 
তিনি খাদিজার নিকট ছুটিয়! চলিলেন। 
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তখন রজনী প্রভাত হুইয়া আনিয়াছে। অরুণরাগে পুর্বগগন বঞজিত 

'হইয়! উঠিতেছে। ন্িপ্ধ নয়ন মেলিয়া ভোরের তারা ধরদীর পানে চাহিয়া 
আছে। ঘুমন্ত মকানগরী একথানি অন্পষ্ট ছবির মত আলো-আআধারে শোভা! 
পাইতেছে। প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি স্ফুটনোন্ুষ শতদলের মত 

পঈ্াড়াইয়া আছে। 
এমন লময় খাদিজার গৃহহ্ারে কে নাড়া দিয়া উঠিল। খাদিজা তাড়া- 

তাড়ি দরজা খুলিয়া দেখিলেন মুছন্মন। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাপণা করিলেন £ 

“ব্যাপার কী ?” 

মুহম্মদ কাপিতে কাপিতে বলিলেন, “আমায় আবৃত কর। আমান 

আবৃত কর। আমার বড় ভয় হইতেছে” | 

খাদিজা তাহাই করিলেন। তিনি মৃহম্মদকে একটি কম্বল ঘবারা আচ্ছাদিত 
করিয়৷ লান্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন । 

ক্ষণপরে একটু প্রকুতিস্থ হইলে মুহন্মদ খাদিজাকে লকল ব্যাপার 

খুলিয়া বলিলেন। খার্দিজা উংফুল্র হইয়া বলিতে লাগিলেন; “ছে আবুল 

কাপেম কোসেমের পিতা! ), কান ভন্ন নাই। আজর কদম, তিনি আপনাকে 
কখনো অপদস্থ করিবেন না। আপনি আত্মীয়ম্বজনের কল্যাণ করিয়া 

থাকেন, অভাবগ্রন্তের অভাব মোচন করিয়া থাকেন, ছুঃস্থ-পীড়িতের সেবা 
ও সাহাধ্য করিয়া থাকেন, মেহযানকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, ঘোর বিপদের 

মধোও আপনি সতা পালন করিয়া প্রাকেন। কেন তবে আল্লাহ আপনার 

প্রতি বিমুখ হইবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাপ, আল্লার কোন মহান উন্দেখ্ই 
আপনার দ্বারা সাধিত হইবে ।” 

সহধমিশীর উপযুক্ত কথাই বটে। হৃদ ধাহার পবিক্র, দত্যের উপলব্ধি 
তাহার কাছে এষনই লহজ ও স্বাভাবিক হুইয়া উঠে । 

এইখানে ইবনে-ইপহাক একটি চমৎকার ঘটনার উদ্লেষ করিয়াছেন। 

হযরত মুহম্মদের পয়গম্বর-জীবনে বিবি খাদিজা যে কত বড় বড় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং 'নীরবে তিনি রহ্থলুক্প।কে যে কতভাবে প্রেরণা ও 

সৎলাহুদ দিদ্লাছিলেন, এই ঘটনায় তাহার প্রমাণ মিলিবে। রমুলুল্লাহ্,.. 
হেরা গিরিগুহা হইতে যখন খাদিজার নিকট ফিরিলেন, তখন তাহার 
অভিভূত ম্ববন্থা। বারে বারে তিনি গ্রিব্রাইল'কিরিশ,.তাকে চোখে দেখিতে 
পাইতেছিলেন এং শুশিতছিলেন 2 “হে মুহম্ম?, তুমি আল্পার রহল আর 



বিশ্বনবী ৮৮৮ 

আমি ভিত্রাইল।” মুহম্মদের এইরূপ অবন্থ] দেখিয়া খাদিজা বুঝিতে 

পারিতেছিক্নে না তিনি জত)ই ফিরিশ,তার আশ্রিত, না কি শয়তান তাহাকে 

দাগা দিতেছে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্ত খাদিজা এক অদ্ভুত উপায় 
অব্জন্বন করিলেন । রহ্গলুল্লাকে ধরিয়া তাহাকে তিনি বাম উরুর উপর. 

বলাইজেন। ভিজ্ঞাসা করিলেন; এখনও কি আপনি কাছাকেও দেখিতে 
পাইতেছেন? রন্গুলুল্লাহ বলিজ্নন£ হ1। তখন বিবি খাদিজা স্বামীকে 

দক্ষিণ উরুর উপর বসাইলেন। বলিলেন: এখনও দেখিতে পান? 

রস্থলুল্লাহ, বজিজ্নন : হা। তখন খাদিজা তাহাকে আপন কোলের উপর 

ব্লাইয়া পুনরায় একই শর করিজেন। রসুলুল্লাহ, বলিলেন; হা, এখনও 

দেখিতেছি । খাদিজা তখন দেহের বস্ত্র খানিকট! উন্মুক্ত করিয়া রসুলুল্লাহ কে 

বলিলেন £ এখনও কি আপনি কাহাকেও দেখিতেছেন ? রন্ুলুল্লাহ বলিলেন, 

না।। যিনি ছিলেন, তিনি এখন অস্তহিত হুইলেন। তখন বিবি খাদিজা 

উল্লনিত হইয়া বজিলেন £ “হে পিতৃব)পুত্র, আনন্দ করুন। ঘিনি আপনাকে 

দেখা দিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই আল্লার ফিরিশ শয়তান নয়। শয়তান, 

হইলে সে বেহায়ার মত আমার দিকে চাহিয়া দাড়াইয়াই থাকিত। 

বিবি খাদিজার এই চিত্রের তুলন! নাই! ূ 
খাদিজা যথাসাধ্য মুহম্মদকে সাত্বনা দিলেন। মুহম্মদের মন হইতে তবু 

ভয় দূর হইল না। এ ভয় অন্ত বিছুই নয়। তড়িৎ্-প্রবাহের প্রথম স্পর্শে 
যেমন তড়িৎশলাকায় কম্পন লাগে, চিরজ্যোতির্ময়ের প্রথম স্পর্শে মৃহণ্মদের 

প্রাণেও ঠিক তেমনি করিয়া"শিহরণ লাগিয়াছিল | 

মুহম্মদ সারা দ্রেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার অবস্থা 

দেখিয়া খাদিজ। স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার চাচাতে। 

ভাই “র্কার' নিকটে গমন করিলেন। অরা তখনকার দিনে আরবের 

একজন্ বিচক্ষণ বক্তি ছিলেন। কোরেশদিগের পৌত্তলিক মতবাদকে সন্ 

করিতে না পাবিয়! তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এই জ্ঞানবুদ্ধ তাপস হযরত মুহম্মদ লংক্রান্ত ব্যাপারটি অবগত হুইয়। 

উচ্চুসিত কে বলিয়া উঠিলেন : ““কুদ,হুন্] কুদ্দস্থন্1-".পবিভ্র! পবিজ। 

হযবত মুসা ও ঈসার প্রতি আল্লাহ. যে “নামুম-ই-আকবর” (মহান নিদ্শন ) 
গেবণ করিয়াছিলেন, ইহা! সেই মামুস। হায় মুহস্মদ! তোমার ছেশ- 
বাঙগী তোমার উপর অত্যাচার করিবে, তোমাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া। 



৮৮৯) তোর প্রথম প্রকাশ 

দিবে! আমি যদি সেই সময় পর্যস্ত বাচিম্বা থাকি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে 
লাহাষ্য করিব ।” 

খাদিজ। পুলকিত হুইলেন। তাড়াতাড়ি তিনি আপন গৃহে কিরিয়! 

আসিলেন । গৌরবে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি নিশ্চিতরূপে 
বুঝিতে পারিলেন, মুহম্মদের মধ্যে অনাগত বুগের মহাপয়গন্ধর জন্মলাভ 

করিতেছেন । 



পারচ্ছেদ £ *৭ 

দত্যের খরপ 

আল্লার পাক-কালামের প্রথম প্রকাশ । কত হুন্দরঃ কত মধুর। বুপ- 

ধুগাস্তর ধরিয়! যে-মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আলিতেছিল, 
ষে-বাণী প্রেরণ করিবেন বলিয়া আল্লাহু, বহু যুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি 

দিয়া আদিতেছিলেন, দেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। সেবাণীর আরভ্ভই 
হুইল; পাঠ কর-_অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম 

বিষয়বস্তই হুইল জ্ঞান। জ্ঞানের প্রসংগ লইয়াই স্চিত হুইল হযরতের 

পয়গণ্ঘর জীবন, আর ইসলামের নৃতন জয়যাতা। জ্ঞানের প্রতি কত 
বড় মর্ধাদ1! এ! এই উন্নত আলোকের যুগে ইসলাম বিশ্বের সম্মুখে গর্ব 
করিয়া বলিতে পারে £ জ্ঞান-দাধনাই হইতেছে তাহার দর্বপ্রথম ও জর্বপ্রধান 
পয়গাম। 

পক্ষান্তরে কী গভীর দার্শনিক তাৎপর্ই ন। নিহিত আছে এই গ্রথম- 

অবতীর্ণ ক্ষুদ্ধ আদ্াত কয়টির মধ্যে। পাঠক হয়ত ভাবিতেছেন, দমগ্র 
কুরআনের তুলনায় এই “ইকৃরা বিস্মি স্থরার বিশেষত্ব ও গুরুত্ব এমনি কীই 

বা বেশী, যার দরুণ ইহা প্রথম-অবতরণের মধাদা! লাভ করিল ? ছুরা 
“ফাতিহা”, স্থরা “এখলাস্ প্রভৃতি গভীর তত্বপূর্ণ কোন একটি সুরা বা আয়াত 
পর্বপ্রথম নাধিল হইলেই তো! হইত। এ কথা আমার মনেও থাকিয়া থাকিয়া 
জাগিত। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কুবআনের এই অংশটুকুই প্রথম নাধিল 
হুইবার জম্পূর্ণ যোগাতা রাধে । এই তিনটি লাইনের মধ্যেই সম্পূর্ণ 

কুরআনের সারাংশ এবং ইপলামের অস্তমিহিত মুললত্য ধরা পড়িয়াছে। 

আল্লাহ তালার যাছা-কিছু বলিবার ছিল, বিশ্ববাসীর নিকট যে-বাণী পৌছাইয়! 
দিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা! তিনি চুম্বকে মুখবন্ধেই বলিয়া ফেলিয়াছেন। 

এই বাণী_ এই মহাসত্য-- প্রচার করিবার জন্তই তো তিনি হযরত মৃহম্মদকে 

দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। - হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে এই ত্য 

পুরাপুরিভাবে কেহ জানিতও না, মানিতও না। কাজেই ইহার পূর্ণ প্রকাশ 
ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল । 



»৯১ | সত্যের স্বরূপ 

প/ঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই ক্ষুত্র আয়াত কয়টিতে মাজ তিনটি বিষয়ের 

অবতারণ! করা হইয়াছে: (১) আল্লাহ, (২) মাছ, (৩) আন) 

প্রথমেই আল্লাহ্ আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন £ তিনিই বিশ্বনিখিলের 

একমাস প্রতু_-তিনিই “রবা_-মথাৎ্ তিনিই ক্জনকারা, পোষণকারী এবং 

ধ্বংসকারী । এইখানে গ্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হুইয়৷ যাইতেছে। 

জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, পুরুষ ও প্রকৃতিই স্থষ্টির ছুই মৌলিক উপাদান, 

ঈশ্বরের সায় জড়পদার্থও (0120061 ) আদি ও অনন্ত ( ০০-৪651021 ) 

এই বিশ্বের কোনই অষ্টা। নাই, ইহা হ্তয়ংস্থষ্ট। অথবা একাধিক ঈশ্বর ও 

দেবদেবীর দ্বারা এই বিশ্ব রচিত ও পরিচালিত-_ইত্যাদি ধরণের যাবতীয় 

মতবাদকেই আল্লাহ্ এখানে বাতিল করিয়া দিতেছেন এবং ম্পষ্টাক্ষরে ঘোষণ। 

করিতেছেন যে, একমাআ তিনিই ইহার অঙ্টা ও নিয়ামক। তারপর 

আদিল মাহুষের পরিচয়। মানুষ কোধা হুইতে আপিল? কে পদ 

করিল? পে পরিচয় দিতে গিয়া আল্লাহ, বলিতেছেন £ মাছষকে আল্লাই 

পয়দা. করিয়াছেন-_সামান্ত রক্ত-কণিকা হইতে । এখানেও বলা হুইল 

যে মানুষ ঈশ্বরের কৃতি, তাহার অংশ নহে, অথবা শ্বয়স্তুত নহে। পাঠক 

লক্ষ্য করিবেন, এইখানে বিবর্তনবাদ বা “15০7 ০৫ [০)0000-এর 

কথা আনিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র একটি রক্তবিদ্দুর মধ্যে আল্লা মাস্থষের 

মত্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের 

মধ্য দিয়া সেই রক্জবিন্দুকে তিনি জানবিবেকসম্পন্ শক্তিশালী মানুষে 

পরিণত করিয়াছেন। অবশেষে আসিল জ্ঞানের কথা । মানুষের 

জ্ঞান কোথ। হইতে আসিল? আল্লাহ, বলিতেছেন £ তিনিই মানুষকে জ্ঞান 

দান করিয়াছেন । এই জ্ঞান ছুই প্রকারের £ লেখনীলব্ধ, অথাৎ ইন্দিয়গ্রাহু 

এবং লেখনীর বহিভূর্তি, অর্থাৎ আল্লার অন্থগ্রহলঙ্ধ। জগতের দশন- 

বিজ্ঞান-শিল্প-ইতিহাদ যাবতীয় বিষয়বস্তই লেখনীলন্ক জানের অন্তর, 

অর্থাৎ কোন-না-কোন উপকরণ পাপেক্ষ। কিন্ত ইছ1 ছাড়াও আর এক 

প্রকারের জ্ঞান আছে-যাহা। লাভ করিতে হইলে কোন উপকরণ বা বাহনের 

প্রয়োজন হয় না, আল্লাহ, যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া দান করেন, সে-ই তাহা 

পায়। ইছ। অধ্যাত্মজ্ঞান বা তত্বঞ্ঞান ( ইল্মে-ইলাহী ), এজানের উপকরণ 

অহতূতি, যুক্তিতর্ক বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়, ইহা পত্র নত্য-দর্শন বা সত্যের 

নজাক্ষাৎ উপলব্ধি (0051000 )। 



বিশ্বনবী ৯হ 

আর কী চাই? লকল জ্ঞানের, সকল তথ্যের ইহাই তে! সাঁর কথা। 
পমগ্র দশনশান্ত্রেরে (17119501019 )  বিষয়বস্তও তে! এই । (০৫ 

(খালিক), [19 (মান্ষ ) এবং 720%16059 (ইল্ম ১, অর্থাৎ শষ্টা, 

মানুষ এবং জ্ঞান--এই তিনটির ম্বরূপ ও সম্বন্ধ-নির্ণয়ই তো! হইতেছে দর্শনের 
আলোচ্য বিষয়। অ্টা কে, তাহার স্বরূপ কী, স্ষ্ট্রি কেমন করিয়া দত্ভব 

হইল, মানুষ কোথা হইতে আসিল, জ্ঞান কেমন করিয়া জন্মিল, জ্ঞান 

কয় প্রকারের, কতদূর তাহার লীমা, ইত্যাদি সমস্যার লমাধানই হইতেছে 
দশনশান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বহু বাদাম্ুবাদ ও যুক্তিতর্কের পর দশন 

আজ এই সত্যে উপনীত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্তমান জগতের অন্তরালে 

একজন নিয়স্তা আছেন, তাহারই ইংগিতে বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে; 
সমস্ত সৃষ্টি তাহা! হইতেই আপিয়াছে, মাছষকে তিনি পয়দা করিয়াছেন 
এবং জ্ঞান দিয়াছেন। এই জ্ঞান ছুই প্রকারের, ইন্জিয়গ্রাহা জ্ঞান, 

এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান । 

এইবার দেখা যাউক, আল্লাহ্ যাহা! বলিতেছেন, আধুনিক দর্শন- 

শাস্ত্রের সহিত তাহার কতদূর মিল আছে। আল্লাহ, বলিতেছেন: নিখিল 
বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তিনি। দর্শন বলিতেছে : এই বিশ্ব জগতের একজন 

স্থষ্টিকর্তা (11076 100561) আছেন- যিনি আড়ালে থাকিয়া সমস্ত 

পরিচালনা করিতেছেন । আলাহ বলিতেছেন: মাহ্ষকে তিনি একবিন্দু 

রক্ত-কণিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; দর্শন বলিতেছে £ প্রোটোপ্রাজম্ 
(10০6001597 ) নামক স্ুক্ম পদার্থ হইতে মানুষের হৃঙি হুইয়াছে। 

আল্লাহ. বলিতেছেন £ ছুই প্রকারে মান্য জ্ঞানলাভ করিতে পারে, প্রথম £ 

লেখনীর সাহায্যে, দ্বিতীয় £ প্রত্যক্ষভাবে । দর্শন বলিতেছে £ জ্ঞান দুই 

প্রকারের- প্রথম £ ইঞ্জিয়গ্রাহু জ্ঞান বা 999005 দ্বিতীয় ঃ প্রতাক্ষ 

»ঞান বা 1100010100, ১০, 

আল্লার বাণী এবং দাশনিক লত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি? 

লঙযসমূদ্র মন্থন করিয়! দর্শন আজ যে-লত্যে উপনীত হইয়াছে, আল্লাহ.তাল। 

কত লহজে, কত অল্প কথায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ! 

অতএব 'এখন আমরা বলিতে পারি, সমস্ত মানবীয় জ্ঞানের (170121% 
[1০11505৩ ) দার কথাই হইতেছে £ 

(১) আল্লাই নিখিল বিশ্বের প্রভু। 



ষ্ট৩ সত্যের স্বরূপ 

(২) মানুষকে তিনি স্বজন করিয়াছেন । 

(৩) তিনিই মানুষকে সর্বপ্রকার জ্ঞান দান করিয়াছেন । 
এই মহামত্যই আল্লাহ্ পর্ব প্রথম তাহার রহ্থলকে আভাসে দান করিলেন । 

আল্লার যে-কখা বলিবার ছিল, যে-বাণী বিশ্ববাদীর প্রাণের হুয়ারে পোছাইমা 

দ্বার প্রয়োজন চিল, তাহা এই। বড় কোন কথা নয়, জটিল কোন 

তথ্য নয়,_-এই সহজ সরল সত্য-প্রকাশই ছিল কাহার একমাত্র উদ্দেশ্ত ও 

লক্ষ্য । মহালত্য চিরদিন এমনই সহজ ও সরল । 

হযরত মুহম্মদ এই মহাসত্োেরই প্রচারক-_-এই মহাবাণীরই তিনি 

দুত। ইসলাম কোন নৃতন কথা বলে নাই-_-এই শাশ্বত চিরন্তন লত্যকেই 
নে রূপ দিয়াছে মাত্র। সমগ্র কুরআন এই মহাসত্যেরই বিশদ ব্যাখ্যা! 
ও বিক্লেষণ। ইপলাম মান্ষকে শুধু এই তিনটি কথাই উপলব্ধি করিতে 
বলেঃ অর্থাৎ সেচায় যে মানুষ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করুক যে আল্লাই 

নিখিল বিশ্বের একমাঞজ প্র, মানুষকে তিনিই স্থজন করিয়াছেন, এবং 

যাহা-কিছু জ্ঞান তিনিই দ্িয়াছেন। এই তিনটি লত্য উপলন্ধি করিলেই 

তাহার আব পথ তুল হইবে না) “লিরাতাল্ মৃস্তাকিম' (সরল পথ) দিয়াই 
পে চলিবে এবং অবশেষে তাহার লক্ষাস্থানে পৌছিবে। মান্থঘ যদ্দি 

জানে এবং মানে বে, এই বিশ্বনিখিলের স্বজনকারী রক্ষাকারী ও ধ্ৰংদ- 

কারী একমাত্র আল্লাহ__-তিনিই আমাদের জাবন-মরণের প্রভূ, তিনি ছাড় 

আর কেহ আমাদের সহায় নাই, শরণ নাই; আদি তিনি, অন্ত তিনি, 
তবে আর সে কেমন করিয়া আল্লাকে ছাড়িয়া অপর কাহারও পূজা! করিবে? 
নত মণ্তকে তাহাকে বলিতেই হইবে : প্রত হে, একমাত্র তুমিই আমাদের 
রব" তুমি ছাড়া আর আমাদের কোন নমস্ত নাই, উপাশ্ত নাই, তোমাকেই 
আমরা আরাধন। করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তারপর 
নিজের দ্রকে তাকাইয়া দে যদি বুঝিতে পারে যে, কত নিঃসহায় অবস্থা 
হইতে আল্লাহ্ তাহাকে জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন মান্থষে পরিণত : করিয়াছেন, 
তবে আল্লার অলীম কণা ও কুদ্রতের কথ! ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার 
মাথা গেই রহআঙগুর-রছিম ও রব্ব,ল-আলাযিনের উদ্দেস্তে নত না হুহয়াই 
পারিবে না। আবার, সে যদি বুঝিতে পারে যে, আল্লাই সকল জ্ঞানের 
উৎ্ন এবং জ্ঞনলাভ ছাড়া স্্ট-লীলার কোন রহস্তই 'মৈ বুঝিতে প্রারিবে না, 
তবে মে আল্লার নামে জ্ঞান-সাধনায় প্রবৃত্ত .হইবেই! রাষ্ট্র, লমাজ ও 



বিশ্বনবী ৯৪, 

জীবনের অন্যান্য দমস্যা এই তিনটি উপলদ্ধি হইতেই আমিবে এবং তাহার” 
চিন্তা ও বর্ম নব নব পথে প্রধাবিত হইবে। আধ্যাত্মিক জীবলেও সে. 
উৎকর্ষ লাভ করিবে। 

অতএব দেখা যাইতেছে, “ইকৃরা বিমমি” সুরার এই ক্ষুদ্র অংশট্রকু সমস্ত 

জ্ঞানের সারাংশ। ইপলামে ইহাই মুলসত্য। আল্লাহ তালা হুযরত 

মুহম্মদের অন্তরে সর্বপ্রথম এই যুল-সত্োরই রেখাপাত করিলেন। কোন 
লোককে কোন ধর্মে মুরিদ করিতে হইলে পীর যেমন তাহার কর্ণে সর্বপ্রথম 
সেই ধর্মের মূল কলেমা (০:56) দান করেন এবং পরে একে একে 
আন্ষংগিক অন্তান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া মূলবস্তকে বুঝাইয়া 
দেন, আল্লাও তাঁর প্রিয়নবী মৃহম্মদকে লইয়া মেইরূপ করিলেন। মুল 
সত্য ও লক্ষ্যবস্ত সম্বন্ধে চুম্বক আভাম দিয়া তিনি কার্য আরম্ভ করিলেন। 

এমন ত্বন্দর সহজ অথচ গভীর অর্থপূর্ণ স্থরাই লর্বপ্রথম ধরায় অবতীর্ণ" 

হুইল। প্রথম অবতরণের উপযুক্ত বাণীই বটে ! 



পরিচ্ছেদ : ১৮ 

ত্য প্রচারের আদেশ 

মুহম্মৰ ঘুমাইয়। পড়িলেন। বঝড়ের পরে প্ররুতি যেমন শাস্ত হয়, তেমনি 
একটা প্রশাস্তি তাহার চোখে-মুখে নামিয়া আঙগিল। 

কিছুদিন যাবৎ আর কোন বাণীই অবতীর্ণ হইল না। ইহাতে মুহম্মদ 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ত্বাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত বা কোন 

ক্রটি ঘটিয়া' গিয়াছে. যাহার জন্ত আল্লাহু তাহার উপর অসন্ধষ্ট হইয়া তাহাকে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

প্রায় ছয়মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। অবশেষে নিরাশ! ও অটধর্ধের 
মাত্রা যখন চরমে উঠিল, তখন জিব্রাইল আবিভূত হইয়া হুষরতকে এই 
আশ্বাপবাণী শুনাইলেন £ 

“উষার শপথ” 

এবং অন্ধকার রজনীর শপথ । 

তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা অসন্তুষ্ট হন নাই। 
নিশ্চয়ই তোমার ভবিষ্তত তোমার অতীত অপেক্ষ। উজ্জল । 

এবং শীগ্রই তোমার প্রভু তোমার উপর এমন কিছু দান করিবেন, 
যাহাতে তুমি সন্ধষ্ট হইবে। 

তিনি কি তোমাকে এতিম বালকরূপে দেখেন নাই এবং আশ্রয় দান 

করেন নাই? ূ 

এবং তিনি কি তোমাকে পথহার। অবস্থায় দেখেন নাই এবং তোমাকে 

স্থপথ দেখান নাই ? 
এবং তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্ত দেখেন নাই এবং অভাবমুক্ত করেন 
নাই ? অতএব যে অনাথ, তাহাকে তুমি উৎপীড়ন করিও না । 

যে ভিক্ষুক, তাহাকে তুমি তিরম্কার করিও না, এবং তোমার প্রতূর 

অন্থগ্রহের কথা গ্রচার কর।” '*( স্থরা আদ্-দোহা। ) 
কত বড় প্রেরণা এ! মুহশ্মদের ব্যাকুল হৃদয় এইবার শান্ত হুইল। 

তিনি বুঝিতে পারিলেন, এক গুরুদারিত্বভার, শীই তীাছার মাথায় 
নামিতেছে। | 



বিশ্বনবী ্ | ৯৬ 

মন যখন ভিতরে ভিতরে প্রস্তত হইয়া গেল, তখন পুনরায় এই আয়াতটি 

নাধিল হইল £ 
“হে আমার রস্থল, 

তোমার প্রভূ তোমাকে যে লত্য দান করিয়াছেন, 

তাহা প্রচার কর।” 0) (৫২৬৭) 

লব সন্দেহ দূর হুইয়া গেল। আল্লাহু তাল! এই আম্াতেই হযরত 
মুহুম্মদকে সর্বপ্রথম “হে আমার রহ্থল” বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইদিন 

হইতেই হযরত বুঝিতে পারিলেন, তিনি সত্যনসত/ই আল্লার রস্থল। জীবনের 
লক্ষ্য ও গতিপথ এখন তাহার স্বনিদিষ্ট হইল। নিশ্চিত হইয়া একনি ভাকে 
তিনি এখন হইতে সত্য প্রচারে ব্রতী হইলেন । 

এরপর আর ভয় কী? আর কুগা কী? আন্মুক বাধা, আন্গক বিপদ, 

আস্থক অত্যাচার-_ছুঃখ নাই। জীবন যাইবে? যাউক। আল্লার জন্য 

নাহয় জীবনপাতই বা হইল । তিনি যে রুল, তিন যে আল্লার বাণীবাহুক! 

এ দৌত্য কার তাহাকে সমাধা! করিতেই হুইবে। যে-পয়গাম তাহাকে দেওয়া 

হইয়াছে, তাহা মানুষের প্রাণের ছুয়ারে পৌছাইয়া দিতেই হইবে, নতুবা 
তাহার “রস্থল' নাম সার্থক হইবে কেন? 

মুহম্মদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্যের সুদৃঢ় বর্ষে আচ্ছাদিত 
হুইয়া বিপুল উদ্ভমে তিনি কার্ধক্ষে্ে ঝাপাইয়া পড়িলেন। উদ্দাত্ত কে 
তিনি ঘোষণ1 করিলেন £ 

“ল! ইলাহ। ইল্লাল্লাহু মুহ্মদর্ র লুবুল্লাহ ৬ 

এইথানে মানব-জীবনের একটি নিগৃঢ় তথ্য উদ্ঘাটিত, হইল। কোন 
দত্য শুধু উপলব্ধি করিলেই হয় না, দেই সত্যকে বাহিরে প্রচার করিতেও 

হয়। সত্য তাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপলন্ধির বস্ত নয়__প্রচারেরও বস্ত। 
অপ্রচারিত সত্যের কোন মূল্য নাই। যে কোন সত্যকে জয়যুক্ত করিতে 
হইলে তার প্রচার বা প্রোপ্যাগাণ্ডা কর! দরকার। 'প্রোপ্যাগাণ্ডা' কথাটি 
আজকাল খারাপ শোনায়, কিন্তু আসলে তা নয়। আগতের লমস্ত. ধর্মগুরু 
ভাহাদের উপলন্ধ সত্যকে নিজেদের মধ্যে লীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, 
দে-দতাকে বাহিরেও* ছড়াইয়া দিয়াছেন । বৌদ্ধধর্ম এইভাবেই প্রচারিত 
হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্মের মূলেও আছে পাত্রীপ্দের ব্যাপক প্রচার । এমন 



৯৭ সত্য প্রচারের আদেশ 

কি বর্তমান যুগে কমিউনিজমের গ্রমারও একনিষ্ঠ প্রচারের কল। কাঞ্জেই 
সত্যের সংগে প্রচারের নিকট-সত্বদ্ধ রহিয়াছে। প্রচার না করা পর্যন্ত কোন 
লতোর পূর্ণ হয় না। অবশ্ত মৌথিক প্রচারণার লংগে লত্যের বাস্তব 
রূপায়ণও দরকার। দেও তো আর এক প্রচারণা । 

এই জন্তই আলাহ তার রহ্থলকে সত্য প্রচারের জন্ত সুম্পই নির্দেশ 
ধিলেন। বলা বাছলা, কার্ধকরী প্রচারের দ্বারাই ইসলাম জগতে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 



পরিচ্ছেত্ব : ১৯ 

গজের প্রথম প্রচার 

হযরত মুহম্মদের জীবনের এইবার দ্বিতীয্ব অধ্যায় আরম হুইল। এখন 
হইতে প্রকাশ্তভাবে তিনি 'আল্লার রস্থল” রূপে আমাদের সম্মুখে আবিস্তৃতি 
হইলেন । সত্য প্রচারই এখন তাহার জীবনের ব্রত হইয়া ধ্রাড়াইল। 

প্রথম প্রচার কোথায় আরম্ভ হইল? কে তাহার হস্তে প্রথম বয়ে 
হইলেন? কে তাহার এই নৃত্ন সত্যে প্রথম বিশ্বাস করিলেন ? ূ 

সে তাহারই আপন লহধমিণী বিবি খাদিজা । এই মহীয়সী নারীই 

ইগলামের সবপ্রথম ভক্ত । প্রথম মুসলিমের গৌরব তাই একজন নারীর। 

এট] খুবই স্বাভাবিক হয় নাই কি? খার্দিজা অপেক্ষা মুহম্মদকে কে বেশী 
চিনিতে পারিয়াছেন? কে তাহার ভিতর-বাহছির এমন ম্ুন্দর করিয়! 

দেখিয়াছেন ? খাদিজা তো দুরের কেহ নন, মুহম্মদেরই জীবন-লংগিনী ! কাজেই 
মুহণ্মদের অস্তরে যে-লত্য প্রতিভাত হয়, খাদিজাকে তাহা স্পর্শ না করিয়াই 
ঘায়না। এই জন্য অতি জ্ছজেই তিনি স্বামীর ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। 

যুক্ততকের কোনই প্রয়োজন হইল না। লমনুত্রে-গ্রথিত ছুইটি বৈদ্যুতিক 
আলোর স্তায়, একটির লংগে সংগে অপরটিও জলিয়া উঠিল। 

বস্ততঃ ইসলামের জয়যাত্রার পথে খার্দিজার দান ও নৈতিক সহু- 

যোগিতার তুলনা নাই। চারিপাশে যখন লংশয়, ভয়ভীতি ও নিরাশার 
অন্ধকার, তখন এই নারীই সর্বপ্রথম মুহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়। স্বীকার করিয়া 

লইলেন এবং তাহার ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। এইব্পে মুহম্মদের গুরুভার ও 
দুশ্চিন্তা তিনি লাঘব করিয়া দ্িজেন এবং টনতিক সমর্থন দিয়া তাহার 

মনোবলকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। পত্যের অভিযানে প্রথম পদক্ষেপেই 
রস্থলুল্লাহ, তাহার আপন স্ত্রীর মধ্যে একজন অকৃজিম দোসর খু'জিয়। পাইলেন। 
আঘর্শ জীবন-দঞ্জিনীর ইহাই তো কর্তব্য । 

পক্ষান্তরে হযরত মুহম্মদ যে আল্লার সত্য পয়গস্থর, তাহার ধর্মমত যে মিথ্যা! 

নয়, কৃঞ্জিম নয়-_-এর প্রমাণও পাই আমরা বিবি খাদিজার এই ইললাম, 
গ্রহণের মধ্যে । শ্বামীর মধ্যে*কোন শঠতা বা কোন ভগ্ডামি থাকিলে স্ত্রীই 

তাছা ভাল বুঝিতে পারেন। ভগ্ামির পরিচয় পাইলে খাদিজার মত 



৯৯ সত্যের প্রথম প্রচার 

তেজন্মিনী নারী কখনই এত সহজে স্বামীর নৃতন ও বিপজ্জনক ধর্মমত 
গ্রহণ করিতেন না । ইসলামের কঠিন দিনে খাদিজার এই সমর্থন সমগ্র নারী- 
জাতিকে মহিমান্থিত করিয়াছে। 

বাহিরে অজ্ঞানতার ঘন-অন্ধকার, লমগ্র দেশ ডুবিয়া আছে দেই অন্ধকারে । 
তাহারই মাঝখানে শ্রধু ছইটি প্রাণ নিভৃত নির্জনে একটি লত্যের দীপশিখা 
আগুলিয়া বলিয়া আছে । 

দিন যায়। 

*  ইত্যবসরে জিত্রাইল আপিয়া মুহম্মদ্দকে নামা পড়িবার পদ্ধতি শিখাইয়া 
দিয়! গিয্াছেন! জগতের পর্বশ্রেষ্ট প্রার্থনা শ্থরা ফাতিহা" তখন অবত্তীর্ণ, 

হইয়াছে :__ 

“আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামিন""* 

“সব গুণগান দেই আল্লার 

ধিনি নিখিল বিশ্বের আষ্টা ও পরম করুণাময় 

ধিনি বিচার-্রিনের প্রভূ । 

(হে আল্লাহ) আমরা তোমারই ইবাদৎ করি, 
তোমারই সাহাবা প্রার্থনা করি। 
আমাদিগকে মেই সরল পথ দেখাও 

ষে-পথে তোমার অন্ুগৃহীত প্রিয়জনের চলে, 

নয় তাহাদের পথে--যাহারা অভিশপ্ত ও পৎত্রান্ত 1,* 

গভীর রান্ছে স্বললিত কণে এই সরা ফাতিহা” পাঠ করিয়া হযরত 
বিবি খাদিজার সহিত নামাষ পড়েন। মন্কা-নগরী তখন বাহিরে ঘুমায় । 

. একটি বালক লুকাইয়া লুকাইয়া এই পবিজ্র দৃশ্তু দেখে আর কেবলই 
চিন্তা বরে। 

কে এই বালক ? 

ইনি মুহম্মদের পিতৃব্য-পুত্র আলি। আবৃতালিবের তিন পুজ্ধ ছিলেন ₹ 
আলি, জাকর এবং আকিল। পিতৃব্যের অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া 
খাদিজাকে বিবাহ করিবার পর মুহম্মদ আলির লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার: 

দুর! ফাতিহার অবততরণ-কাল লইয়া কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ তফসীরকারের 
মতে অবতরণের ত্রম হিনাবে শুরা ফাতিহা ছিতীয় গ্ানীয়। অর্থাৎ ইকর। হুরার প্রথমাংশের 
পরেই শুরা ফাতিহা নাধিল হয় । এ মত্ত সমর্থনযোগ্য | 



বিশ্বনবী 
১৪৬৩ 

লইগ়্াছিলেন। সেই হুইতে আলি মুহম্মদের সংগেই বান করিতে ছিলেন। 

হ্যরতের নবুয়ত লাভের দময় আলি একজন বালক মাত্র। বম্দ তাহার 

বারো-তেরো | 

মৃহম্মদ ও খাদিজ্ঞার নৃন উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া আলি একদিন 

জিজ্ঞাস। করিলেন £ “ম্বাপনারা কাহাকে এমনভাবে পিজদ। (প্রণতি ) 

দেন, ভাইজান ?” 

মুহম্মদ বলিলেন £ “সদ্ধিতীয় লা-শরাঁক দেই পরমন্থন্দর আলাতক-_যিনি 

নিখিল বিশ্বের শষ্ট।-_যনি রহমামুররহিম--যিনি পর্বশক্তিমান ।” রি 

আলি বলিলেন ২ “আমিও তবে আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করিব। আমাকে 

নামায পড়া শিখাইয়1 দিন ।” 

মুহম্মণ বলিলেন: “তোমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ ?? 

আলি উত্তর দিলেন £ “না, আলার খিদমতের জন্য আব্ব।কে জিজ্ঞাস! 

না করিলেও চলে । আল্লাই যখন আমার শ্রষ্টা এং আমার জীবন-মরণের 

প্রভূ, তখন কাছাকেও জিজ্ঞানা না করিয়াই আমি তাহার বন্দিগী করিব |” 

আলি বয়ে হইলেন। এইক্ধপে আলিই পুরুষদিগের মধো প্রথম শিত্তু 

হইবার গৌরব লাভ করিলেন । 

বালকের স্ৎসাহস্ দেখিয়া হযরত মুগ্ধ হইলেন। এই বালক যে কালে 

একজন ক্ষণন্া পুক্ষ হইবেন, তখনই তিনি তাহা বুঝিতে পা্িলেন। 

এপ্দিকে আবুতালিব যখন জানিতে পারিলেন যে, আল মৃহম্মদের ধর্ম 

গ্রহণ করিয়াছে, তখন তিনি আলিকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাপা করিলেন £ 

“সত্যই কি তুমি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ কিয়াছ?” 

আলি 1বনীতভাবে উত্তর দিলেন £ “জি হা, এই ধর্মই সত্য বলিয়া 

আমার দৃঢ় বিশ্বাম জন্মিয়াছে, আব্বা ।” 

আবুতালিব ত”ন মৃহম্মদের নিকট গিয়া বলিলেন £ “মুহম্মদ, বল তো? 

তোমার এই নৃতন ধর্মের মধ কী?” 
মুহন্মণ বলিলেন: “ইহাই আল্লার ধর্ম। যে-ধর্মশ আমাদের পূর্বপুরুষ 

হযরত ইব্রাহিম আলায়ছিস্-সালাম পালন কাঁরতেন, ইহ! সেই ধর্ম॥। ইহাই 

ইসলাম ।” 

“আর তুমিকে? « 

“আমি আন্ার রহছল। চাচাজান, আমার বিনীত অস্থরোধ, আপনিও 



১০৬ ও সত্যের শ্থম শ্রাকাশ 

এই সত্যধর্থ গ্রহণ করুন! বুৎপোরস্তি (মৃতিপৃজা ) ছাড়িয়া দিন, উহা! 
মহা! পাপ।* . 

আবৃতালিব মুহম্মদকে প্রাণ হুইতে ভালোবাসিতেন, তাই এই কথাতে 
তিনি তাহার উপর অসন্তষ্ট হইলেন না। একটু কোমল স্বরে বলিলেন £ 

মুহম্মদ, আমি জানি, তুমি পত্যবাদী। ক্ষিষ্ক কি করিয়া পৈতৃক ধর্ম ভ্যাগ 

করি, বল? আমি ভাহা পারি নাঁ। তবে এ কথা বলিতে পারি, আমি 

যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তোমাকে কোরেশদিগের জুলুম ও দাগাবাজি 
হইতে রক্ষা করিব । 

ইহাই বলিয়া আজিকে ডাকিয়া বজিলেন ; “আলি, আমার সঙ্গে এস।” 

আলি হতবুদ্ধি হইয়া দাড়াইয়া রীহিলেন। হৃষরতের মুখের দিকে তিনি 
একবার চাছিলেন। হযরত তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন : 

“যাও ভাই, চাচাজান বলিতেছেন ।” 

আলির দিল ছুরু দুরু করিয়া কাপিয়া উঠিল। একদিকে পিতার আদেশ, 

অপরদিকে সত্যের আকর্ণ। কোন্ দিকে যাইবেন? মুহূর্ত মধ্যে মন 
স্থির কাঁরয়া তিনি বলিলেন £ “আব্বা, বেম়াদবী মাফ করিবেন। আলাহ. 
এবং বস্থলের সেবায় এ জীবন নিসার করিয়া দিয়াছি। এখন আর ফিরিতে 

পারি না । আপনাকে ছাড়িতে পারি, কিন্ধ রস্থলুল্লাকে ছাড়িতে পারি না।” 

বালকের কথায় একটা তেজোব্যঞক দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। 
আবৃতালিব মুগ্ধ হইলেন । বলিলেন £ “বেশ, তোমার যদি ইচ্ছা না 

হয়। এস না। আমি জানি, মুহম্মদ তোমাকে কখনও 'বিপথে চালিত 

করিবে না ।” 

এই বলিয়া! তিনি প্রস্থান করিলেন। 

কী অদ্ভুত চরিআ এই আবু তালিবের] ফুল্মাত্-রাতে ভীরু দীপশিখার 

মত বাহিরের ঝঞ্ত। হইতে নিজেকে বাচাইয়া আপন বক্ষকে মে আলোকিত 

করিয়া রাখিয়াছে ! 



পরিচ্ছেদ £ ২০ 

এপিখম ভিন বগুসর 

প্রথম তিন বৎসর গোপনে গোপনেই প্রচারকার্ধ চলিল। আলির পরে 

হযরতের পালিত পুত্র জায়েদ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর আবুবকর, 
ওসমান, আব্বাস ও আরও কয়েকজন। মহিলাদ্দিগের মধ্যে আবুবকরের 

কন্তা আস্মা, ওমরের ভাগিনী ফাতিম গ্রভৃতি প্রথম বয়ে গ্রহণ করেন। 

মুহম্মদ যে একটি নৃতন ধর্মমত প্রচার করিতেছেন এবং কেহ কেছযে 

গোপনে লে-ধর্ম গ্রহণও করিয়াছে, মক্কাবাপী কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাহা জানিতে 

পারিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহার! বিচলিত হয় নাই। এমন ধর্মবিপ্লব 
তো কত আসে কত যায়। কত কোরেশ তো খুষ্ধর্মও গ্রহণ করিয়াছে, 

তাহাতে কা"বা-মন্দিরের বা আরাধ্য দেবদেবীদের কতটুকু ক্ষতি হইয়াছে? 

ধর্মপ্রোহী মুহম্মদ কী করিবে? ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ মুহদ্মদের 
ধর্মমতকে প্রথমে উপেক্ষা করিয়াই চলিল। 

হযরত গোপনে গোপনে আপন ধর্ধমত প্রচার করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু বেশী দিন গোপন প্রচার চলিল না। শীগ্রই প্রকাশ্ট প্রচারের 

আদেশ আমিল। মুহম্মদ তখন একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন 

তিনি আত্মীয়স্বজন ও কোরেশ" দলপতিদিগকে দাওয়াৎ দিয়া নিজগৃহে 
ডাকিয়া আনিলেন। প্রায় চল্িশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। 

আহারাদির পর মুহম্মদ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: “হে আমার 

দেশবাসী, শ্রবণ করুন। এক অপুৰ বিহিশতা সওগাত আমি আপনাদের 

জন্ত লইয়া আসিয়াছি। আল্লার পাক্ কালাম আমি লাভ করিয়াছি। আপনার 

আর মৃতিপূজা করিবেন না| একমাত্র আল্লাকে উপাসনা কক্ষন। বলুন ঃ 
“লা! ইলাহা ইল্লা মুহম্মদরু রন্থলুল্লহ ।' ইহাই আল্লার মনোনীত ধর্ম। 

এই ধর্ম গ্রহণ করুন। ইহকাল ও পরকালে আপনাদের কল্যাণ হইবে । 

আপনাদের মধ্যে কে আমার পাশে আসিয়া দাড়াইবেন? কে এই অত্য 

প্রচারে আমাকে সাহায্য করিবেন? আম্বণ।” 

কোরেশগণ ক্ুদ্ধ হইয়া উঠিল। মুহম্মদের উপরে মনে মনে তাহারা 
ভীষণ চটিয়। গেল। মৃহম্মদের পক্ষে এট! একটা মন্ত বড় ধৃষ্টতা বলিয়া 

দ্কাহাদের মনে হইল। 



১৪৩ প্রথম তিন বৎসর 

বিখ্যাত কোরেশ-প্রধান আবুলাহাব ক্রুদ্ধ হইন্ন! বলিয়া! উঠল : “মুহশ্মদ, 
ঝব$ত। পরিত্যাগ কর। তোমার পুন্গনীয় পিতৃবা ও খুস্বতাত ভ্রাতৃগণ এখানে 
উপস্থিত আছেন, তাহাদের সম্মুখে বাতৃলত। করিও না। তুমি কুলাংগার। 
তোমার আত্মীয়গণের উচিত যে তোমাকে কয়ে করিয়া রাখে ।” 

এই বলিয়৷ সে একট! শোরগোল পাকাইয়া তুলিয়া! সকলকে লইয়! চলিয়া 
যাইতে উদ্ভত হুইল। 

তখন বালক আলি সম্মথে আমিয়া উচ্চকঠে ঘোষণ। করিলেন £ “হে 

রহ্লুল্লাহছ, আমি আপনার পার্থ ঈাড়াইতে প্রস্তত আছি। আল্লার কসষ, 
আজ হইতে আমার এই জীবন আপনার সেবায় নিয়োজিত করিলাম |” 

সকলে আলির প্রতি ফিরিয়া দাড়ইল। এতটুকু বালকের বেয়াদবী 
দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধহইল। আবুতালিবকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা গব- 
ব্যঞক স্বরে বলিতে লাগিলঃ “আপনার ভ্রাতুষ্পুআর কল্যাণে এখন বুকি 
আপনাকে এই পুক্রত্বের আদেশই মানিয়া চলিতে হইবে?” এই বলিয়া 

দকলে প্রস্থান করিল। 

প্রথম দিনের এই ব্যর্থতায় হযরত বিচলিত হইলেন না। দ্বিতীযববার 
"আহ্বানের জন্য তিনি স্থযোগ খু জিতে লাগিলেন। 

এই লময় আরবে একটি প্রথা ছিল। বিপদের সময় নগরবাসীকে 

আহ্বান করিতে হইলে, অথবা কোন বিষয়ে কেহ বিচারপ্রার্থ হইলে, মক্কার 

পাফ1 পর্বতের শীর্ষে দাড়াইয়া তাহাকে কতিপয় সাংকেতিক শব উচ্চারণ 

করিয়া চীৎকার করিতে হুইত। দেই সংকেত-্ধবনি শুনিয়া নাগরিকগণ 

পর্বতের পাদদেশে আ নয়া সমবেত হইত । সংকেতদাতা তখন তাহার বক্তবা 

লকলকে বুঝাইয়া বলিত। | 
একদিন এক স্থন্দর গ্রভাতে মুহম্মদ সেই লাফ পর্বতের শীর্ধদেশে দাড়াইয়া 

সেইন্ধপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কোন-কিছু বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়! 'একে 

একে সকলে ছুটিয়া আপিল। তখন মুহণ্মন প্রত্যেক গোত্রের লো কদিগকে 

ম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন; “আঙ্জ যদি বলি এই সাফ পর্বতের 
অন্তরালে একদল প্রবল শক্র তোমাদিগকে হামলা করিবার জন্ত অপেক্ষা 

করিতেছে, তবে কি তোমরা আমার সে কথা বিশ্বাস করিবে 1?” 

দকলে উত্তর দিলঃ নিশ্চয়ই করিব, কারণ তুমি 'আল্-আমিন্। এ 
পর্যন্ত তোমাকে আমর! কোনদিন মিথ্যা কখা বলিতে শুনি নাই ।” 



বিশ্বনবী ১০৪ 

মৃহন্মদম বলিলেন £ তাই যদি হয়, তবে বিশ্বাস কর-_লসত্যই এক 
মহা বিপদের তোমরা লন্মুখীন হইয়া; সত্যই একদল শয়তানী ফৌজ 
তোমাদিগকে গ্রানল করিবার জন্য দাড়াইয়া আছে। আল্লা-বিস্বতি ও 

প্রতিমা-প্রীতি, কাপট্য ও লাম্পট্য, অত্যাচার ও ব্যভিচার এবং আরও 

শত প্রকারের পাপ ও মলিনতা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ওরে 

ধ্বংলপথের যাত্রীদল, হুশিয়ার! এখনও লময় আছেঃ এখনও পথ আছে। 
যদি বাচিতে চাও, তবে কাবার এ দেবমুক্তিগুলি ভাড়িয়া ফেল, উচহ্ারাই 
তোমাদের প্রবল শক্র । এক আল্লার উপাসনা! কর, অন্তরকে গশুচি-ন্থন্দর কর, 

তাহা হইলেই দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের মংগল হইবে | 
মুহম্মদের কথা শুনিয়া আবুলাহাব ক্রুদ্ধ কণ্ে বলিয়া - উঠিল : 

“জাহাল্লামে যাও হতভাগা! এই জন্তই বুঝি তুমি আমাদিগকে ভাকিয়া 

আনিয়াছ ?” 
সকলেই তখন আবুলাহাবের পক্ষ দমর্থন করিল । মৃহম্মদকে গালি দিতে 

দিতে তাহারা চলিয়া গেল। 

মুহম্মদের আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না বটে, কিন্তু এ আহ্বান বিফলেও 

গেল না। মন্তার ঘরে-ঘরে পথে-প্রাস্তরে সকলের মধ্যেই আল্লাহ. ও রসুলের 

নাম আন্দোলিত হুইতে লাগিল । বিরোধ ও অন্বীকুতির মধ্য দিয়াই ইসলামের 
বাণী দিকে দিকে ছড়াইয়৷ পড়িতে লাগিল। 



পরিচ্ছেদ £ 

সংঘর্ষের সুচনা 

মুহম্মদ এতদিন বাহিরে বাছিরেই প্রচার করিতেছিলেন। এইবার কা'বা- 

গৃহের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। “আল্লার ঘর' হইতে আল্লাহু. নির্বানিত 
হইয়াছেন, আর সেই ঘরে আজ বিরাজ করিতেছে কল্পিত দেবদেবীর পাষাণ- 

প্রতিমা । হুধরত তাই এই আল্লার ঘরে, আল্লার বাণী প্রচারের জন্ত বদ্ধ- 

পরিকর হুইলেন। একদিন তিনি কা'বা-গৃছে প্রবেশ করিয়া জলদগন্ভীর স্বরে 
ঘোষণা করিলেন: “ল। ইলাহ ইল,ল্লছ মুহম্মদর রক্থুলুল্পাছ”। লমন্ত 
কা'বা-গৃহ সেই মহাসত্যের কল-ঝংকারে মুখরিত হুইয়৷ উঠিল । দেবমৃতিগুলি 
যেন থরথর করিয়া কাপিতে লাগিল! 

বাপার বুঝিয়া দলে দলে কোরেশগণ ছুটিয়া আমিল। মৃহন্মদ তাহাদিগনে 
সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: “হে কোরেশগণ, এই দেবযুতিগুলি 
ভাতিয়া ফেল, আল্লার উপাননা কর। একমাজ্ম তিনি ছাড়া আমাদের আর 

কেহ উপাশ্ক নাই, আর কেহ পাছাযাকারী নাই |” 

শুনিয়া কোরেশগণ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল । দেবদেবীদিগের লম্ৃথে 
দাড়াইয়া তাহাদের এমন বেইজ্জতী-_-এমন অপমান ! মুহম্মদের বৃষ্টতা ও 

ছুঃলাহদ তো! কম নয়! সকলে মুছম্মদকে গালাগালি দিতে লাগিল এবং 

উহাকে আক্রমণ করিবার জন্ত উদ্যত হুইল। ইছা দেখিয়া বিবি খাদিজার 
পূর্ব-স্বামীর ওরসজাত পুত্র তরুণ যুবক হারিঙগ বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। 

কোরেশগণ তখন তাহাকেই আক্রমণ করিল। ফলে এই তরুণ মুনলিম যুবকটি 
সেইথানেই শহীদ হইলেন। 

সত্যের দংগে মিথ্যার মংঘর্ধ এইখান হইতেই আরস হইল । প্রথম দিনেই 

একজন মুসলিম তরুণ রক্তদান করিলেন । শহীদের পুণ্য রক্তে গোসল করিয়া 
শিশু-ইললাম অধিকতর উজ্জল হইয় উঠিল । 

কোরেশগণ এইবার সংঘবদ্ধ হুইয়! দাড়াইল। আবুলাছাব, আবুজহল, 

আবু স্থফিয়ান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাহাদিগের অধিনায়ক হইল। 
মুহণ্মঘ কিন্ত কোন বাখা-বিক্বের প্রতিই জ্ঞক্ষেপ করিলেন না। অটল 

অচজলভাবে তৌহিঙ্গের বাণী গ্রচার করিতে লাগিলেন । * 
৭ 



বিশ্বনবী ১০৬ 

মুহম্মদের প্রতি কোরেশদিগের আক্রোশ ক্রমেই বাড়িয়া চলিজ । 
অবশেষে তাছারা একদিন আবৃতালিবের নিকট উপস্থিত হুইয়া বলিল £ 
“হে আবৃতালিব, আপনি আমাদের লকলেরই শ্রদ্ধে্। কিন্তু আপনার 
লরাতুষ্পুত্জের কল্যাণে আমাদের মধ্যে শাস্তি ও লপ্ভাব রক্ষা কর! ক্রমেই কঠিন 
হইয়। উঠিতেছে। আপনার নিত্জের মত কী, তাহাও আমরা ভাল বুঝিতে 

পারিতেছি না। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্ের আচরণ কি আপনি জমর্থন করেন ? 
তাহার সম্বন্ধে পূর্বেও আপনাকে বলিয়াছি, কিন্তু আপনি কোনই প্রতিকার 
করেন নাই ।* 

“আজ আবার বলিতেছিঃ আপনি যদ্দি ভাহাকে নিবৃত্ত না করেন, 

তবে আপনাকেও আমরা মুহম্মদের সংগী বলিয়া মনে করিব এবং নিজেরাই 
ইছার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব", 

কোরেশ দলপতিদিগের ভীতি-প্রদ্শনে আবুতালিৰ বিচলিত হুইয়া 
পড়িলেন। তিনি তাহাদের লম্মুখেই মুহম্মনকে ভাকিয়া আনিয়া! বলিতে 

লাগিলেন £ “মৃহদ্মদ, তোম]র এই নৃতন ধর্ম পরিত্যাগ কর। অনর্থক আমাদের 

দেবদেবীর নিন্দা করিও না! ইহাতে খাম্থা দুশমনি বাড়িবি বৈ তে! নয়?” 

তদুত্তরে মুহম্মদ বলিলেন; ণছুশসনির ছন্ত আমি ভয় করি না, 
চাচাজাণ ! শ্তধু কোরেশ কেন, লমগ্র জগত যদি আমার বিক্দ্ধে ঈড়ায় 
তবু আমি আমার সত্য-প্রচারে বিরত হইব না। আমি তো ইচ্ছা করিয়। 
আপনাদের দেবদেবীর নিন্দা করি না। ইসলাম প্রচার করিতে গেলেই 

দেবদেবীকে মিথ্যা না বলিয়া উপায় থাকে না। তৌহিদের অথই হুইল 
দেবদেখীর অন্বীকার। কাজেই বাধ্য হুইয় দেবদেবীকে মিথ্যা বলিতে হ্ম্ন। 

আপনারা তাবিতেছেন আমি আপনাদের হুশমন। কিন্তু আমি ছুশমন 
নই, আমিই আপনাদের দোল । আমার কথ। শুস্কুন, ইসলাম কবুল করুন, 
আপনাদের মংগল হুইবে।” 

কোরেশগণ এই কথায় আরও উত্তেজিত হুইন্বা উঠিল। ভাছার! মুহন্মদ্ধকে 
নানারূপ ভয় দেখাইয়া চলিয়। গেল । 

কিন্ত মুহম্মন বিচলিত হইলেন না। যথারীতি তৌহিদ প্রচার করিয়াই 
চলিলেন। ধারে ধীরে তাহার শিস্তনংখ্য। বাড়িতে লাগিল। 

ক্ছিদিন পরে কোরেশ প্রধানগণ আর একদিন আবুতালিবের নিকট 
উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্তায় অভিযোগ করিল। আবুতালিব পুনবাসথ 



১৬৭ | সংঘধে্র শুচন। 

-সুহম্মৰকে ডাকিয়া বলিলেন ; “বাবা, আমি যে-ভার বহিতে পারি নাঃ. 

তাহা! আমার ঘাড়ে চাপাইও না ।” 

মুন্মন বুঝিলেন, তীহছার পাঁধিব জীবনের প্রধান অবলম্বন আবু- 
তালিবও বুঝ তাহাকে ছাড়িয়া যান। কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? 
ঘটক তিনি উত্তর দিলেন £ “চাচাজান, আপনারা পবাই যদি আমাকে 
পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও আমি ভীত হইব ন। আমি আমার সন্ত 

প্রচার করিবই।” 

কোরেশদিগের ক্রোধের মাজা! এবার চরমে উঠিল। একবাক্যে তাহারা 
'ঝলিয়। উঠিল : “মুহম্মদ, লাবধান! যন্দি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তোমাকে 

খুন করিয়। ফেলিব ।” 

মুহম্মদের অমংগল আশংকায় আবৃতালিবের ছুর্বলতা কাটিয়া গেল। 

তিনি কোরেশ দলপতিদ্রিগকে বপিতে লাগিলেন £ “থামো । অত উত্তেজিত 

হইও না। তোমরাই এক লময়ে মুহম্মদকে 'আল্্-আমিন' উপাধি নিয়া ছিলে, 
আজ কেন তবে তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না ?” 

অনেক বাদান্থবাদের পর কোরেশগণ নেদিনকার মত প্রস্থান করিল। 

সকলে চলিয়া গেলে আবুতালিব মুহন্মদকে বলিলেন; “আল্লার কমম, 
আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। তোমার কর্তবঃ 
তুমি করিয়া যাও ।” 

মুহম্মদ খুশি হইয়া বলিলেন : “তবে কেন আপনি নিজে ইললাম 

কবুল করিতেছেন না চাচাজান? বলুন: লা-ইলাহা ইল্প জাছ-"" 
আবুতালিব বাধ! দিয়া বলিলেন £ “থাক্ থাক, দে পরে হইবে ।৮ 
মুম্মদকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া কোবেশগণ এক নৃতন 

পন্থা অবলম্বন করিল। একদিন তাহার] ওমারা-বিন-অলিদ নামক একটি 
০ টা গংগে লইয়া আবৃত্তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে 
লাগি “এই ধনবান খুবন্থবরৎ যুবকটিকে আপনি গ্রহণ করুন, আর 

ইহার বিনিময়ে মুহম্মমকে আমাদের হন্ডে দিন, আমরা তাহাকে খুন 
করিব ।* 

_আবুতালিব দৃঢ় কষঠে উত্তর দিলেন; “ভূপিয়ার হইয়া কথা বলিও। 
'আবৃতালিব এত নী নয় যে, তুচ্ছ ধনপম্পদের লোভে মুহস্মদকে তোষাদের 
হাতে মোপর্দ করিবে 1” 



বিশ্বনবী ১০৮ 

কোরেশগণ ভয় দেখাইতে দেখাইতে চলিয়া গেল। আবৃতালিব 
তৎক্ষণাৎ হাশিম ও মুতালিব বংশের দকলকে ডাকিয়া এই বিপদের বথা 
বছফিলেন। লংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা মুহ্মদকে রক্ষা করিবার জন্য 
বঙ্ধপরিকর হুইলেন। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তাহারাও যে কোরেশ' 

নেতাদিগের বিরুদ্ধে তন্ত্র ধারণ করিবেন, এ বথা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন. । 



পরিচ্ছেদ ;: ২২ 

উৎ্গীড়ন 

এইবার সত্যসত্যই উৎপীড়ন আরম্ভ হুইল। প্রথমেই হযরতের অংগে 
হত্তক্ষেপ কর! সমীচীন হুইবে না ভাবিয়া কোরেশগণ হযরতের শিস্তদিগের 

উপর অত্যাচার করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু ইনলামের কী অপূর্ব প্রাণণক্তি ! 
নিম্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল, ভিতর হইতে ততই পে শক্তিশালী 

হইতে লাগিল। আগ্নকে আঘাত করিলে দে যেমন আরও বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে, আঘাত খাইয়া ইসলামও ঠিক তেমনিভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। 

এই সময়ে ধাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহাদের মোট সংখা 
৪*-এর বেশী হইবে না। এই মুষ্টিমেয় নও-মুল্পমানদিগের ঈমানের তেজ 
দেখিলে সত্যই মুদ্ধ হইতে হয়। একে তো নৃতন ধর্ম, তাহাতে আবার 
প্রচলিত সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার পশ্চাতে না ছিল কোন রাজশক্তি, 
না ছিল কোন বলপ্রয়োগ, না ছিল কোন আকর্ষণ, না ছিল কোন প্রলোভন ॥ 

পঙ্গান্তরে পদে পদে ছিল লাঞ্চনা-গঞ্না, অপমান-নির্যাতন, ধনহানি 
ও প্রাণহানির আশংকা । এ মত্ত জানিয়া-গুনিয়াই এই শিষ্যগণ একে 

একে দিনে দিনে মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক, চিন্তা করুন, 
অন্তরতলে কতখানি মত্যাগ্রহ জাগিলে এমনটি লম্ভব হয়। বিপদ্দে ভয় 

নাই, উৎপীড়নে ছুঃখ নাই, জীবনদানের কু্া নাই--এমনি জিন্দাদিল্ 
কতিপয় লোক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক একজন করিয়া দিনে দিনে হযরতকে 

ঘিরিয়। ঈাড়াইল। শুধু পুক্ষ নয়, নারীরাও এই কঠিন পথে পা বাড়াইল। 
যুগদঞ্চিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মোহ এড়াইয়৷ এরূপভাবে বিপদসঙ্গুল 

নৃতন পথে নিঃদংগ ' অবস্থায় চলিবার সৎলসাহম কয়জন রাখে? লত্যের 

জন্তএমন আত্মোৎদর্গ, এমন যথাণূর্বস্ব ত্যাগ জগতের ইতিহালে বাস্তবিকই 
বিরল। প্রাথমিক যুগের এই শিশ্তবৃন্দকে দেখিলে মনে হয়, ইহারা যেন 

এক-একটি হীরকথণ্ড -ঈমানে অটল, চরিত্রে উজ্জল ] ইহার! ভাঙিয়া 
পড়ে, কিন্ত নত হয় না। এতখানি চরিভ্রবল ছিল বলিয়াই তো! 

এই ভক্তদলের প্রত্যেকেই ইসলামের ইতিছালে এমন অক্ষয় কীতি রাখিয়! 
খাইতে লমর্থ হইয়াছিলেন। 



বিশ্বনবী ১১০, 

কোরেশগণ নও-মুনলিমদিগের প্রতি কিক্পপ অমান্ছধষিক অত্যাচার আরস্ত 

করিয়াছিল, নিয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক তাহা উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন £-- ৃ 

(১) সর্বগুথমেই মনে পড়ে আমাদের বেলালের কথা । বেলাল ছিলেন 

একজন কাফ্রী ক্রীতদাস) দেখিতে তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণকায় ও কদাকার 

ছিলেন। কিন্ত হইলে কী হয়! বাছিরটা তাহার কালে হইলেও 

ভিতরটা যে আলোয় আলোময় ! কালে কয়লার খনির তলে যেমন করিয়। 

উজ্জ্বল হীরকথণ্ড লুকাইয়া থাঁকে ব্লোলের কুৎসিত দেছের মধ্যে তেমনি, 

ছিল একটি স্থন্দর জ্যোতির্য় আত্মা ! 

বেলালের প্রস্থুর নাম ছিল উমাইয়া । বেলাল গোপনে গোপনে ইসলাম 

গ্রহণ করিয়া নিশিদিন আলার গুণগান করিতেন। এ কথা জানিতে পারিয়! 

উমাইয়া একেবারে ক্ষিপ্ত ব্যাপ্রের মত হইয়া উঠিল। বেলালকে তৎক্ষণাৎ 

লম্মুথে আনিয়া মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল; “যর্দি ভাল চাস্ তো 

এখনি মুহল্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর্ ।” কিন্তু বেলাল কিছুতেই রাজী হইলেন, 

না। অত্যাচারের মাজা বাড়িয়া চলিল, কিন্ত বেলাল একেবারে অনমনীয় |. 

তখন উমাইয়া এক অদ্ভূত শান্তির ব্যবস্থা করিল; বেলালের গলায় 
দড়ি বাধিয়া পশুর মত টানা-হ্চড়া করিবার জন্ত তাহাকে মক্কার বালক- 

'দিগের ইংস্ত সমর্পণ করা হইল । বালকেরা প্রত্যহ তাহাকে রাজপথে টানিয়” 

লইয়া বেড়াইত বং নানাভাবে বিদ্রপ ও উৎপীড়ন করিত; তারপর" 
সন্ধ্যার লময্ অর্ধমুূত অবস্থায় উয়্াইয়ার বাভীতে রাখিয়া আদিত) উমাইফ্কা 

প্রতিদিন সন্ধ]ার সময় ব্লালকে ভিজ্ঞাল। করিত £ “কেমন, 'এখনো। মুহম্মদের 

ধর্ম পালন করিবার দাধ আছে নাকি?” 

বেলাল নির্ভাক চিত্তে উত্তর দিতেন : “জীবন থাকিতে এ ধর্ম পরিত্যাগ, 

করিতে পারিব না।” 

বেলাঁলকে কিছুতেই যখন নিরম্ত করা গেল না, তখন উমাইয়া অত্যা- 

গারের মাতা আরও বাঁড়াইম্বা 'দিল। বেলালকে হাতশস্পা বাঁধিয়া মধ্যাহ- 

কুর্ধের প্রথর বৌদ্রতপ্ত মক্-বালুকার উপরে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দেওয়! 

হুইল এবং যাহাতে সে পার্খপরিবর্তন করিতে না পারে, সেই উদ্দেস্তে 

পাষগ্ডেরা তাহার বুকের উপর এক প্রকাণ্ড পাথর চাপাইয়! দিল। এই 
অবস্থায় উমাইয়া! তাহাকে শালাইয়া বলিল, “বেলাল, যদি ভাল চাও, 



১১১ উৎগীড়ন 

তবে এখনও মুহম্মদের ধর্য ত্যাগ কর।” কিন্তু বেলাল প্রশাস্তমুখে উত্তর 

দিলেন £ “আহাছুন! আহাছুন! এক--দেই অদ্বিতীক্ম এক !” 
বেলালকে কধনও বা অনাহারে রাখা হইত। লারাপিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় 

বেলাল যখন অবসর হুইয়৷ পাঁড়তেন তখন উমাইয়া তাহাকে চাবুক মাগিতে 
যারতে বলিত £ কেমন, এখনও মুনলমান হইবার সাধ আছে তোমার? 

বেলালের মুখে দেই একই বানী: আহাছন্! আছাছুন্! . 
কী পদ্জি দৃশ্ত এ! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বেআাঘাতে দেহ 

জর্জরিত, শোণিত-ধারায় পর্বাঙ্গ অভিষিক্ত; অথচ তার মধ্য হইতে ঝংকৃত 

হইতেছে শুধু লেই এক অদ্বিতীয় আন্ার জয়-ঘোষণ! ! 
কিছুদিন এইরুূপে কাটিয়া গেল। তারপর নামিল আল্লার করুণ! । 

আবৃবকরের অবস্থা খুবই লচ্ছল ছিল। বেলালের ছুর্ঘশার কথা জানিতে 
পারিয়া তিনি বছ অর্থের বিনিময়ে অতি কষ্টে উমাইয়ার নিকট হইতে তাহাকে 
মুক্ত করিয়া আনিজেন। 

এই বেলাল--এই কাকফ্রী বেলালই-__মুদলিম জগতের প্রথম মুয়াজ্দিন। 

ইছারই কঠে আমরা শুনিতে পাইয়াছি তৌহিদের অগ্রিবাণী "আল্রাু আকবর” । 

মুপলিম জগতের প্রবলপ্রতাপাস্থিত খলিফা! হযরত ওমর পরবর্তীকালে 
এই বেলাল লম্বদ্ধে বাঁলহাছিলেন £ “আমাদের হুযতত আবুবকর আমাদের 

হযরত বেলালকে মুক্ত করিয়াছিলেন।” 

মানুষ মাস্থযকে এর বেশী অদ্ধা দেখাইতে পারে না। 

(৯) ইয়্ামির এবং তাহার স্ত্রী সুমাঈয়া ও পুত্র আশঙ্বারের উপরেও 

কোরেশ পশুগণ অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িঘাছিল। ইয়ামিরের ছুই 
পায়ে ছুইটি দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির প্রান্তর দুইটি উটের পায়ের লহিঙ 

সংলগ্ন করিয়া দিয়া বিপরীত দিকে উট তাড়না করা 'হইল। ফলে 

ইয়ানিরের দেহ চিরিয়া ছুই-টুকরা ভুইয়া! গেল; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি 

প্রাপত্যাগ করিলেন । আম্বারকেও প্রহার করিতে করিতে অচেতন করিয়া 

ফেল। হুইল । ইহা! শ্বচক্ষে দর্শন করিয়াও বিবি সুমাঈয়া বিন্দুমাজ্র বিচলিত 
হুইলেন না; তিনি পূর্ববৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” কলেম। উচ্চরণ করিতে 

লাগিলেন। পাষণ্ড আবুযহল তুদ্ধ হইয়া বিবি হুমাঈয়াকে বশ বিদ্ধ 
করিয়া মারিয়া ফেলিল। নারীদ্দিগের মধ্যে বিবি স্থমাঈয়াই প্রথম 
শহীদ । 7 
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0৩) ওসমান ছিলেন বুনিয়াদি ঘরের ছেলে। তাহার সহিত হযরত 

আপন এক কন্তাকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং কালে তিনিই তৃতীয় খলিফা 
রূপে নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। এই ওসমানও যখন ইগলাম গ্রহণ করিলেন, 
তখন কোরেশগণ একেবারে হিংশ্র পশুর ভ্তায় ক্ষেপিয়া গেল। ওসমানের 

পিতৃব্যের সহিত যোগ দিয়া তাহারা ওসমানকে হাত-পা বাধিয় প্রত্যহ 
নির্শমভাবে প্রহার করিত। ওপদমান আল্লার নামে সমঘ্তই সহ করিতেন। 

(৪) খাবার নামক একজন তক্তকে কোরেশগণ জলস্ত অংগারের 

উপর শোওয়াইয়া দিয় তাহার বুকে পা দিয়া চাপিয়া রাখিত। এই 
ধরনের আরও বন অত্যাচার তাহাকে সম্থ করিতে হইত। খাব্বারের 

জীবন রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু চিরদিনের মত তাছার পৃষ্ঠে ধবল কুষ্টের 
মত সাদ! দাগ পড়িয়৷ গিয়াছিল। 

৫) জেব্লিরা নামী এক মুনলিম নারীর উপর এমন অত্যাচার 
করা হইয়াছিল যে, চিরদিনের জন্ত তাঁহার চোখ ছুইটি একেবারে নই 

হইয়া গিয়াছিল । 
৬) শোয়েব নামক আর একজন ভক্ত ভীষণভাবে অত্যাচারিত 

হুইয়াছিলেন। বছ রকম অত্যাচারের পর কোরেশগণ বলিল; “তোমার 

ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি যাহ! কিছু আছে, লব যদি পরিত্যাগ করিয়া 

দেশত্যাগী হইতে পার, তবে তোমাকে ছাড়িয়। দিতে পারি।” শোয়েব 

তাহাতেই রাজী হইলেন। যাইবার পম বলিয়া গেলেন £ “এই সব বিষয় 
সম্পতি আল্ল(র রহলের পায়ের একটি ধুলিকপারও দমান শয় ।” 

নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের উপন্ন কোরেশগণ এমনই শয়তানি জুলুম 

আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! অনন্ত জীবনের সন্ধান পাইয়া 
ভক্রবুন্দ এই তুচ্ছ জীবনের প্রতি একেবারে উদালীন হুইয়। পড়িয়াছিলেন। 

হযরত নীরবে সমস্তই দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। কী আর করিবেন? 
আলার নামে ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার জন্তু তিনি সকলকেই উপদেশ দিলেন | 
বিপদের ইহাই যে শেষ নয়, ইছাই যে আরম্ভ, এ কথা তিনি পরিফারভাবে 
শিস্তুর্দিগকে বুঝা ইয়া দিলেন। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোরেশদিগের উপর তিনি একটুও জ্ঞুন্ধ 

হইলেন না। তিনি জানিতেন উহারা ক্রোধের পাত্র নস, কপার পান্জ। 
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+--এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে" 

পাচটি বদর এইভাবে কাটিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন ধিনই 

বাড়িতে লাগিল। হযরত আপন শিশ্দিগের নিরাপত্তার জন্য উদ্িগ্র হুইয়। 

উঠিলেন। কোরেশদিগের অত্যাচারে তক্তগণ আদ ধর্মকর্ম পালন করিতে 

পারেন না, প্রকাশ্তভাবে কুরআন পাঠ করিতে পারেন না, নামায পড়িতে 

পারেন না। এমনই তাহাদের ছুর্দশী। কলের লছিত পরামর্শ করিয়া তাই 

হযরত স্থির করিলেন, অক্যাচারকে রোধ করিবার শক্তি ও সাম্য যখন 

তাহাদের নাই, তখন আপাততঃ অত্যাচারীদিগের নিকট হুইতে দুরে সরিয়া 

যাওয়াই যুক্ষিসংগত। 

এই সময়ে আবিনিনিয়ার খৃষ্টান সম্রাট নাজ্জাশী অতিশয় ন্তায়পরায়ণ ও 

ক্ববিচারক বলিয়া সর্বন্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে 

মন্কাবানিগণ কোন কোন সময় আবিসিনিয়ায় গমন করিতেন, একারণ এই 

দেশ সম্বন্ধে তাহারা কিছু খবর রাখিতেন। এই আবিপিনিয়া দেশেই 

একদল উৎপীড়িত শিষ্ত পাঠাইয়া দেওয়া হযরত সংগত মনে 

করিলেন। 

পাছে এই দেশান্তরের কথা জানিতে পারিয্না কোরেশগণ একটা অনর্থ 

ঘটায়, এই আশংকায় গোপনে গোপনে সমস্ত আয়োজন করা ছুইল। দশজন 

পুরুষ এবং চারিজন নারী ঘরবাড়ি, আত্মীয়দ্য জন, শ্ঘদেশ ও শ্বঙাতিকে ছাড়িয়! 

ছুর্গম অজান! দেশে হিযরৎ করিলেন :-- 

নিয়লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রথম দলে ছিলেন £ 

ওসমান ও তাহার স্ত্রী রোকাইয়া (রহ্থলুল্লার কন্ঠ), আবু হোঞজাইফ! ও 

তাহার স্ত্রী সাছলা, আবু সালমা ও তাহার স্ত্রী উদ্মে সাল্মা, আমর-বিন্-রাবিয়া 

ও তীছার ভ্ত্রী লায়লা । 

পাঠক মনে করিতে পারেন, ধাহাদের নাহায্য করিবার কেছই ছিল 

না, তাহারাই বুঝি এমন করিয়া দেশত্যাগী হুইলেন। কিন্তু তাহা মোটেই 

নয়। চৌদ্দজন নরনাবীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন লন্্রান্তবংশীয় এবং 

লংগতিদম্পন্ন। হযরতের কন্তা রোকাইয়! ও তাহার স্বামী ওদমানও এই হলের 
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অন্তভূক্ত ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, শরীফ ও অবস্থাপন্থ ঘরের নর- 

নারীও কোরেশদ্দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। পক্ষান্তরে বেলাল, 

আম্বর প্রর্ভৃতি ধাহার। সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হুইয়াছিলেন, 

তাহারা হুযরতকে একা ফেলিয়া কিছুতেই দেশত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। 

বস্ততঃ বাছারা দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যাহারা করেন নাই, তাহাদের 

কেহুই মহত্ব ও ত্যাগে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। সমস্ত ছাড়িয়া 

অজানা দেশে প্রস্থানের মধো যেমন ধর্মানুরাগ, সৎসাহুপ, ত্যাগ ও মহত 

ছিল, সমস্ত বিপদকে বরণ করিয়া হযরতের পাশে দীড়াইয়া থাকিবার মধ্যে ও 

ছিল তেমনি আল্রাহ. ও রম্থলের প্রতি অপূর্ব ভক্তি, সত্যাগ্রহ ও 

চরিজ্জবল। 

যাহাই হউক, কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে, কতিপয় শিকার, 

তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা ভীষণ হিংস্র হইয়া উঠিল। 

পলাতক মুসলিমদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহারা একদল 

লোককে জেদ্দ| বন্দরের দিকে প্রেরণ করিল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, 

কোরেশদিগের লোকজন জেদ্দা পৌছিয়াই শুনিল, একটু পূর্বেই আবি- 

নিনিয়ার জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া! গিয়াছে। 

অন্থচরগণ ফিরিয়া আলিয়া কোরেশদিগঞকে এই নিরাশার সংবাদ বন 

পরাজয়ের কলংক ও গ্রানিতে তাহারা তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশৃন্ত হইয়া 

পড়িল। কেমন করিগ্না তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইবে, ভাবিতে লাগিল। 

নও-মুসলিমগণ নিরাপদে আবিপিনিয়ায় উপনীত হুইলেন। নাজ্জাশী 

তাহাদিগকে আদর করিয়া নিজ রাজ্যে বাদ করিবার অস্কমতি দিলেন। 

নিবিঙ্গে তাহারা নেখানে ধর্মকর্ম পালন করিতে লাগিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে হযরতের আদেশে আলির ভ্রাতা জাফরের অধীনে 

আরও ৮৩ জন মুসলমান নরনারী আবিদিনিয়ায় হিষগত করিলেন ! 

হযরতের শিশ্তগণ এইরূপভাবে নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে 

দেখিয়া বেরেশ দলপতিগণ বিচলিত হইল । তাহারা খুখন পরামশ করিয়! 

ছুইজন প্র/তনিধিকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিল। উদ্দেস্ত 

ফেরারী আসামীরূপে মুসলমানদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিনকে জব 

করা। আবছুক্সাহ-ইব,নে-আবুরাবিয়া এবং আমর-বিন্আ'স লামক ছুইজন 

বিচক্ষণ লোক এই কার্ধের জন্ত প্রতানাঁধ নির্বাচিত হুইল । 



১১৫ এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে! 

কোরেশগণ নাজ্জাশী ও তাহার সভাল্দবর্গকে সন্তষ্ট করিবার জন্ত নানাবিধ 

সূল্যবান উপটোৌকন পাঠাইয়৷ দিল। প্রতিনিধিষ্ধয় আবিসিনিগায় পৌ ছয়! 

প্রথমেই সভান্দবর্গকে সেই সব উপহার দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিল। 
তাহারা তাহাদিগকে বুঝাইল যে, পলাতক মক্কাবাপীর! তাছাদেরই লোক; 

না বলিয়া তাগার1 পলাইয়া আপিয়াছে; লোকগুলি ভীষণ বর্মায়েশ; 

উহ্বাদিগকে ধরিয়া লইয়া ফাইবার জগ্তই এত কষ্ট দ্বীকার করিয়া তাহারা 
আবিনিনিয়ার় আনিয়াছে। অতএব দয়া করিয়া ষেন লোকগুলিকে তাহাদের, 

হুক্তে সমর্পণ করা হয় । , 

পারিষদবর্গ কোরেশ প্রতিনিধিদিগের প্রতি লহাহুভূতি দেখাইলেন এবং: 
তাহাদের জন্ত সম্রাটের নিকট সুপারিশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্ররতি দিলেন। 

সমস্ত আয়োজন ঠিক হুইলে কোরেশ দুতগণপ রাজ-দরবারে হাজির হইয়া 
লম্রাটকে উপটৌকনাদি প্রদান করিল। সম্রাট খুশি হইয়া জিজ্ঞ/সা করিলেন £ 

“তোমরা কেন আলিয়াছ ?” 

আব,ল্লাহন এবং আমর বলিল: “জাহাপনা, আমাদের নেতৃবৃন্দ 

আমাদগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশের কতিপজ্থ 

উচ্ছৃঙ্খল ধর্মদ্রোহী নরনারী আপনার রাজ্যে পালাইয়া আমিয়াছে। তাহার! 

পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্ভুত নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । উদ 
না আমাদের ধর্ম, না আপনাদের ধর্ন। কাজেই উহাদের আত্মীয়স্বজন ও. 

মনিবগণ আমার্দিগকে হুজুরের নিকট পাঠাইয়াছেন। দয়া করিয়া উহাদিগকে- 

আমাদের হস্তে সমর্পণ কঞ্ন।”, 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সভাসদ্বর্গ বলিয়া! উঠিলেন ; “হা, হা, এ প্রার্থনা 

খুবই সংগত বটে ।” নাজ্জ।শী কিন্তু এ কথা সমর্থন করিতে পারিলেন না ॥ 

বলিলেন; “অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনিয়। আমি হুকুম দিতে পারি না। 

লোকগুলিকে দরবারে হাজির কর।” 

আদেশক্রমে মুসলমানগণ রাজদরবারে হাঞ্জির হইলেন। তখন নাজ্জানী 

তাহাদিগকে বলিলেন £ “তোমরা কোন্ ধর্ম পালন কর?” 

মুনলমান্দিগের পক্ষ হইতে জাফর উত্তর দিলেন £ “ইসলাম ।' 

«এ ধর্মের ব্যাখ্যা কি?" 

“লা ইলাহা! ইল্লাল্লাহু মুহন্মদর রন্থলুাহ”'__ইছাই হইতেছে এ ধর্মের মুল 
কালেমা । আন্তাকে ভুলিয়া আমরা এতদিন দেবদেবীর সৃতি পূজা করিতাষ। 



বিশ্বনবী ১১৬ 

আমাদের মন.কুসংক্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পূণ ছিল। নান! পাপে আমর! লিপ্ত 

ছিলাম। ঠিক এই ছুরদিনে আল্লার রহ্থল মুহম্মদ আমাদের মধ্যে 
আবিভূঁত হইলেন। তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক। আল্লার পাক কালাম 
তিনিই লাভ করিয়াছেন! তিনি আমাদিগকে এক-আল্লার ইবাদৎ করিতে 

শিক্ষা দিয়াছেন, সর্বপ্রকার কলুষত1 হইতে মনকে পবিজ্ঞ রাখিতে উপদেশ 

দিয়াছেন, সত্যাশ্য়ী ও পরোপকারী হইতে বলিয়াছেন, বিধমদিগের 
গছিত শান্তিতে বাদ করিতে বলিয়াছেন, আর্ত, পীড়িত ও ব্যথিতকে 
সেবা করিতে বলিয়াছেন, মানুষকে স্বণা করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

ইহাই আমাদের ধর্ষের ংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা! এই পবিত্র ধর্ম আমরা গ্রহণ 
করিয়াছি বলিয়া আমাদের আত্মীয়স্বজন ও €কোরেশ দলপতিগণ আমাদের 

উপর অমান্ষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন । আমরা তিষ্িতে না পারিয়। 

দেশতযাগী হুইয়াছি। বাদশানামদ্গারের স্আায়বিচারের কথা গুনিয়াঃ ম্বয়ং 

হযরত মুহম্মদ আমাদিগকে আপনার রাজ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে 

আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া পুনরায় অত্যাচার করিবার মানসেই 
এই কোরেশ দৃতগণ আপনার নিকট উপস্থিত হুইয়াছে। শাহিনশাছ, 
য্গি ইহাদের প্রার্থনা! অন্যায়ী আমাদিগকে কিরিয়া যাইতে আদেশ দেন, তবে 
এবার আর আমাদের রক্ষা নাই । হে স্ত্রাট, আমরা আপনার অন্থগ্রহ ও 

লহানগভূতি প্রাথনা কপি।” 

জাফরের ওজন্ডিনী বন্তৃত। শ্রবণ করিয়া সকলে বিশ্মন্নবিষুগ্ধ হইয়া! রহিলেন। 

লম্রাট বলিলেন £ "তোমাদের নবী যে-প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছেন, তাহার 

কোন অংশ আমাকে শুনাইতে পার ?” 

জাকর তখন যিশুধুই ও তাহার মাতা মরিয়ম সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত- 

গুলি স্থলজিত কে পাঠ করিলেন । সম্রাট মুগ্ধ হইয়া গেলেন । ক্ষণপরে বলিলেন : 

“ঘিস্ুধুষ্টের বাণী যেখান হুইতে আসিয়াছে, এ-বাণী ঠিক সেখান হইতেই 

আনিয়াছে। কোরেশদুতগণ, তোমর! চলিয়া যাও» তোমাদের প্রার্থনা নাঁমনযুর 1 
কোরেশ প্রতিনিধিগণ বিমর্ষ হুইয়। সেদ্দিনকার মত রাজসভ। পরিত্যাগ 

করিল। পরদিন পুনরায় তাহারা সম্রাটের নিকট আলিয়! বলিল ; “সম্রাট, 

এই নৃতন ধর্মাবলম্বীর৷ বিশুধুষ্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘন্য ধারণা পোষণ করে, 
তাহারা ঘিশুকে *খোদ্৫র বেটা' বলিয়৷ ত্বীকার করে না। বিশ্বাস না হু, 
জিজঞালা! করিয়া দেখিতে পাবেন)” 



১১৭ “এ আঞ্চন ছড়িয়ে গেল সবধানে” 

পুনরার মুনলমানদিগকে ভাকিয়া পাঠান হইল । এইবার তাহারা 
বিপদ গণিলেন। যিশুখু& সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যে-মত অভিব্যক্ত আছে, 
খৃষ্টান মতের সহিত তাহার ঘোর বিরোধ । এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে 
সমাট নাজ্জাশী ও তাহার লভাসদবর্গ ষে আশ্রয়প্রার্থী মুদলমানদিগের উপর 
বিরূপ হইয়া পড়িবেন, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এ আশংকা তীছারা 
করিলেন। কিন্তু আল্লাহ ও রস্থলের নামে ধাহারা দেশত্যাগী হইয়াছেন, 
ত্যের জন্য ধাহারা নিজেদের জীবন কুরবান করিয়! দিয়াছেন, তাহারা কি 
সত্যের অপলাপ করিতে পাবেন? নিভাঁক চিতে জাফর দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিতে লাগিলেন “হে সম্রাট, আমাদের পয়গম্বর যিশুখুই ল্খন্ধে যাহা 

শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাই বিশ্বান করি। তিনি কখনও মিথ্যা কথা 
বলেন না। তিনি বলিয়াছেন £ যিশুখুই আল্লার পুত্র নন, তিনি আল্লার দাস 

এবং তাহারই মত আল্লার প্রেরিত একজন নবী । কুমারী মরিয়মের নিকট 
তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।”* 

নাজ্জাশী তখন লস্ধষ্ট চিত বলিলেন ঃ *গুনিয়! হী হইলাম যে আমাদের 

ধর্মে এবং তোমার্দের ধর্মে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। তোমরা নিবিঙ্গে 
এখানে বাস করিতে থাক। তোমাদের কোন ভয় নাই ।” 

কোরেশ দূতগণের শেষ প্রচেষ্টাও এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। হতাশ প্রাণে 
তাহার! আবিপিনিয়া ত্যাগ করিল। 

এশিয়া ছাড়িয়া এইরূপে আফ্রিকা মহাদেশের মরুভূমির মধ্যে ইললাষের 
জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িল । 

দেখুন কুরআন ৫ 2 ৭২--৭৫) ১১৬৯৫? ১৬--%* এবং ৮৮--৯৩ 



পরিচ্ছেদ ১ ২৪ 

' প্রতিক্রিয়া জারস্ত হইল 

কোরেশ প্রতিনিধিগণ আবিষিনিয়া হইতে ফিরিয়া আজিয়া যখন নিজেদের 

ব্যর্থতার কাহিনী বর্ণনা করিল, 'তখন কোরেশ দলপতিদিগের মাথায় যেন 

বজ্জাঘাত হুইল। ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে তাহারা একেবারে মুহামান 

হুইয়। পড়িল। দ্বিগুণ উৎসাহে এইবার তাহার! অত্যাচারের পাল! শুরু 

'করিল। 

এইবার স্বয়ং হযরত মুহম্মদের উপরেই তাহাদের সমস্ত ক্রোধ 

কেন্দ্রীভূত হইল । তাহাকেই ভালরূপে শিক্ষা দিবার জন্ত কোরেশগণ পণ. 

করিল । 

কিন্ত প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়া এইবার 
“আর্ত হইল। গরল-সযুদ্র মস্থন করিতে গিয়া অমৃত উঠিল ।. 

একদিন হযরত লাফা পর্তের নিভৃত গুহায় বলিয়া ধ্যানমগপন আছেন, 

এমন সময় আবুষহল গিয়া সেখানে উপস্থিত। প্রথমে লে হুবরতকে 

'লানান্ধপ গালাগালি দিতে লাগিল, কিন্ত হযরত তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত 

হইলেন না। তখন লে তাহার ধর্ম সম্বন্ধে নানা কুৎসা আরভ করিল। 

ইছাতেও হযরতের কিছুমান ধৈধচ্যুতি ঘটিল ন!। তখন নরাধম একখগু 

প্রস্তর ছু'ড়িছা হযরতের মন্তকে আঘাত করিল। আঘাতের ফলে দরদর 

করিয়া লো ঝরিতে লাগিল। সেই রক্কে তাহার লারা দেহ রগ্রিত হইয়া 
গেল। কিন্তু তখনও দেই পবিজ্র মুখে এতটুকু ক্রোধ বা অভিশাপের চিহ্ন 
নাই। শোণিতসিক্ত দেহে তিনি গৃহে ফিরিয়া আনদিলেন। কাহারও নিকট 

এ কথ প্রকাশ করিলেন না। | 

একজন ক্রীতদাসী দুরে দাড়াইয়া এই ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিল। লে 
আলিয়া হামজার নিকটে বলিয়া দিল। 

হযরতের অন্ততম পিক্কুবা বীরকেশরী হামজা তখন ম্বগয়্া হইতে 

'জবেমাত ফিরিয়া. আলিতেছিলেন। এই বা, 'জুনিষামা তিনি গর্জন 
করিয়া, ব্গিযা উঠিজেন 2. “কী! এত. বন্ধ, স্পর্ধা! সুহশ্মদের অংগ 
হস্তক্ষেপ! আমার ত্রাতুষ্পুজ- কাছার কী ক্ষতি করিয়াছে? কাঁ অপরাধ 



১১৯ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল 

করিয়াছে? যুতিপূজ! ছাড়িয়া দিয়া এক-আম্ার ইবাদৎ করিতে বলা কি 
এতই অপরাধের কাজ? নাহয় সে একটা নৃতন ধর্মই প্রচার করিতেছে ? 
তাই বলিহা মে তো জোর করিয়া কাহারও 'উপর নে-ধর্ম চাপাইয়া দিতেছে 

না। সে শুধু প্রচার করিয়া যাইতেছে মাত্র। ইহার জন্ত এত অত্যাচার? 
এত জুলুম? আমি নিজে না হয় তাছার ধর্মমত না-ই গ্রহণ করিয়াছি, তাই 
বলিয়া কি অপরে তাহাকে লাঞ্চিত করিবে, আর আমি নীরবে তাহা লহ 

করিব? কখনই নয়”, বলিতে বলিতে তিনি সেই বেশেই বেগে বাহির 

শুইয়া গেলেন। 
আবুযহল তখন কা'বা-মন্দিরে বলিয়া অল্টান্ত কোরেশদিগের সহিত এই 

প্রশ্তর-নিক্ষেপ ব্যাপার লইয়া বেশ খানিক কৌতুক উপভোগ করিতে ছিল, 
এমন সময় হামজা গিয়া সেখানে উপস্থিত। আবুষহলকে দেখিতে পাইয়া! 
হামজা ব্যাস্ত্রের ন্যায় গর্জন করিয়! তাহার উপর আপতিত হইলেন এবং 

খ্বীয় স্বদ্ববিলম্থি ত হারা তাহার মস্তকে ভীষণগাবে আঘাত করিতে করিতে 
বলিতে লাশিলেন £ “শয়তান, মুহম্মদের গায়ে হাত দিয়াছিস? জানিল ন! 
মে আমার ভ্রাতুষ্পুহ ?” 

আবুযহল বিপদ গণিল। ভীত কণ্ঠে বলিল: «ধর্মের জন্তই এ কাজ 
করিয়াছি ।” 

হামজা উত্তর দিলেন : ধ্ধর্মের জন্ত? তবে শোন্, আজ হইতে আমিও 
মুহম্মদের ধম গ্রহণ করিলাম ।” এই বলিয়। তিনি উচ্চ কঠে ঘোষণ। করিলেন £ 

“লা ইলাহা-ইলাল হু মুছন্মদর রহ্থুলুললাহ, 1, 
আবুযহল শুস্তিত হইয়া রহিল। হামজার মত বীর মুগম্মদের ধর্ম গ্রহণ 

করিল? কোরেশদিগের পক্ষে এ যে মন্ত বড় পরাজয় ও ুর্ভাবনার কথা ! 

আবুষহুলের ছুর্দশ দেখিয়া তাহার পক্ষের অন্যান্ত লোকজন ছুটিয়! 

আমিল। কিন্তু আবুঘহুল দেবিল, এখন যদ্দি একট] খুনখারাবী হুইয়া যায়, 

তবে তাহার পরিণাম ফল শুভ হইবে না। হাশিম ও মুহালিব বংশের 
সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে অনেকেই বিগড়াইয়! যাইবে । তাই সে লকলতকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল; “ছামজাকে কেহ কিছু বলিও না। আমি বাস্তবিকই 

মুহম্মদের প্রতি অগ্তায় করিয়াছি ।* : এই বলিয়া আবৃঘগুল ব্যাপারটাকে 

আব বেশীনুব অগ্রনর হইতে দিল ন।। হাম্জাকে শমস্ত কিগ। লেদিনকীক 

মত ফিরাইয়া ছিল। 



বিশ্বনবী ১২* 

হামজা গৃছে ফিরিলেন। যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, দেই পথ দিয়াই 
ফিরিলেন; কিন্তু মনে হইতে লাগিল, সবই যেন নৃতন--তিনিও নৃতন, 
পথও নৃতন ! 

হামজা লোজাসজি হযরতের নিকটে উপস্থিত হুইয়া সমহ্ত ঘটনা তাহাকে 

খুলিয়া বলিক্নে। হামজার সায় বীরপুরুষের ইসলাম গ্রহণে হযরত অত্যন্ত 
উৎসাহিত হুইয়া৷ উঠিলেন। আঘাতের লকল বেদনা নিমেষে কোথায় মিলাইয়! 

গেল! 

এদিকে কোরেশগণ মহা চিন্তিত হুইয়! পড়িল। দিনে দিনে মুনলমান- 
দিগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিছুতেই এই নূতন ধর্মীয় উৎপাতটিকে 

দুর করা যাইতেছে না, ইহা তাহাদের পক্ষে মন্ত একটা ছূর্ভাবনার বথা হুইয়! 
গ্াড়াইল। 

উৎপীড়নে কোনই স্থফল ফলিল না দেখিয়া এইবার তাহারা এক নৃতন, 
চাল চালিল। একদিন মুহম্মদ কা'বাগৃছে বলিয়া আছেন এমন লমস্ব 

কোরেশদিগের গ্রতিনিধি-ত্বূপ ওৎবা হযরতের নিকট উপস্থিত হ্ইয়া 

বলিতে লাগিল £ “দেখ মুহম্মদ, তুমি আমাদের পর নও, আমরাও তোমার 

পর নই। সবদা আমরা তোমার মংগল কামনাই করিয়া থাকি। তুমি 
বল, কী তোমার উদ্দেশ্ত ? তুমি কি দেশের নেতৃত্ব চাও? রাজমুকুট চাও? 

ধনসম্পদ ? নুন্দরী কন্তা ? বল, যাহ] চাও, তাহাই আমরা তোমার 
চরণতলে আনিয়া দিব। কিন্ত দোহাই তোমার, ওই অদ্ভুত নৃতন ধর্মমত 
আর প্রচার করিও লা।” | 

হযরত ধীরে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন : “যদি তোমরা আমার এক 

হাতে হ্ুর্য এবং আর-এক হাতে চঞ্্র আনিয়া দাও, তবুও আমি এই লত্য 

প্রচারে বিরত হুইব না ।” 
বজিতে বলিতে তিনি কুরআন-শরীফের “হা-মিম' স্থরা পাঠ করিতে 

লাগিলেন £ 

(ছে মুহম্মদ) বল, আমিও তোমাঘের মত মাঙ্গষ; আমার 

প্রতি গ্রত্যাদেশ হইয়াছে, তোমাদের উপাশ্ত একমাআ অদ্বিতীয় 
মেই আল্লাহ্ । অতএব লরল পথ অনুসরণ কর এবং তাহার 

সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং পৌত্তলিকদিগের জন্ত 
ছুঃসংবাদ ৮” (৪১৬) 



১২১, প্রতিক্রিয়া আরস্ত হইল 

পবিত্র মুখ-নিঃস্ত দেই পবিজ বাণী শ্রবণ করিয়া ওৎবা মন্রমঞ্ধবৎ নীরব 
হইয়৷ রহিল। ভিতর হইতে সে যেন সমস্ত শক্তি ও সাহদ হারাইয়া ফেলিল। 
আর কোন বাদান্ছবাদ না কৰিয়া ওৎ্বা চলিয়। গেল। 

কোরেশগণ উদগ্রীব হুইয়া ওৎবার আশাপথ চাহিয়া ছিল। ওৎবা 
ফিরিয়া যাইতেই তাহারা জিজ্ঞানা করিল £ “খবর কি? উদ্দেন্ট দল তো?” 

ওৎবা উত্তর দিল: “সত্যিই বলিতেছি, মুহম্মদের মুখে আজ যাহা! 
শুনিলাম, জীবনে কখনো শুনি নাই। এ বাণী নিশ্চয়ই এশ্বরিক। ভাবে, 
ভাষায় ইহা একেবারে অতুলনীয়! তোমরা আমার কথা শোন, মুহম্মদকে 
যাহা খুশি করিতে দাও, তাহাকে লইয়া আর অনর্থক গণ্ডগোল করিও না ।” 

ওৎবার কথায় কোরেশগরণ নিরুৎসাহ হুইয়া বলিতে লাগিল ২ “তোমাকেও 

ভূতে ধরিয়াছে দেখিতেছি। তুমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আসলে 

নাকি 7”, 
ওত্বা! বলিল : “তা নয়। তবে আমার মতামত তোমাদিগকে বলিলাম, 

এখন তোমাদের ষাহা খুশি করিতে পার ।” 

কোরেশগণ তখন ভাবিল, একপ ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোন ফল হুইবে না। 
তাহার! এক সভা আহ্বান করিল । মুহম্মদকে দেই সভায় ডাকিয়া আনিবার 
জন্ত একজন দূত প্রেরিত হইল। দূত গিয়া মুহম্মদকে বলিল £ “আমরা আজ 
একটি সভা! ডাকিয়াছি। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপশ্থিত আছেন । আপনার 
সহিত তাহারা ছুই-একটি কথা বলিতে চান। যাইবেন কি?” 

হযরত উত্তর দিলেন £ “কেন যাইব না? নিশ্চয়ই যাইব । চল যাই ।», 
নিভাঁক মুহম্মদ খিধাহীন চিত্তে একা সেই বিপক্ষ দলের সভায় গিয়া হাজির 

হইজেন। তখন কোরেশ-দলপতিগণ পূর্বের স্তায় তাহাকে অনেক প্রলোভন 
দেখাইতে লাগিল তাহাদের বক্তব্য শেষ হইলে হযরত বলিতে লাগিলেন £ 

“হে কোরেশগণ, আমি তোমাদের নিকট কোন কিছুরই প্রত্যাশী নই। আমি 

লত্যই তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহ! 
লত্যই আল্লার কালাম । এই কালাম গ্রহণ কর, ছুনিয়! ও আখিরাতে 
তোমাদের মংগল হুইবে।” 

আবার সেই পুরাতন কথা! অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিল, কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল; “আচ্ছা, তুমি যদি পয়গম্বরই হুইবে, তবে কোন 
একটা মো'জেজা (আলৌকিক ব্যাপার ) দেখা তো? আমাদের এই 

৮৮” 



বিশ্বনৰী ১২২ 

মরুভূমিতে একট। নহুর বহাইয়া দাও তো? পর্বতগুলি দূর করিয়া এই 
মক্ুপ্রদদেশকে শশ্স্তামল করিয়া তোল তো? আমাদের পূর্বপুক্ষষ “কোনাই'কে 
জিন্দা! করিয়া দেখাও তে1? এই সব যদি করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি 
পয়গম্বর |” 

হযরত বলিলেন £ «এ কাজের জন্ত আমি আশি নাই । সব মো'জেজা 
আল্লার ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করিলে দব-কিছুই করিতে পারেন। আষি 

যাদুকর নই। যাছ দেখাইয়! তোমার্দিগকে ম্বমতে আনিতে স্বণা বোধ 
করি। জত্যের জ্বলন্ত স্পর্শে তোমাদের প্রাণ যদি সাড়া না দেয়, তবে তোমরা 

আমার কথা শুনিও না ।” 

কোরেশদিগের ব্যংগ-বিদ্রপ অবশেষে সেই ভীতি-প্রদরশনে গিয়া পৌছিল ! 
তাহারা এক বাক্যে হযরতকে বলিয়া দিল; “আর নয়! শেষবারের 

মত তোমাকে লাবধান করিয়া দিলাম । এরপর আমাদিগকে কোন দোষ 

দিতে পারিবে না ।» 

“সত্যের লহিত মিথ্যার কখনও আপোষ হয় না”--এই বলিয়া হযরত 
ফিরিয়া আসিলেন । 

পাষাণ স্বদয় কিছুতেই ষে দ্রবীভূত হইতেছে না, পথভ্রষ্ট কাফেলা কোন 
মতেই যে সত্যপথে আদিতেছে না, ইহা লক্ষ্য করিয়া হযরত মর্মাহত হইলেন ॥ 
ক্রোধ নয়, প্রতিছিংনা নয়--করুপণা ও সমবেদনাম় মহাপুরুষের অস্তরু 

ভরিয়া উঠিল। নাজানি আল্লার কোন্ কঠিন অভিশাপ ইছাদের উপর নামিয়া 
আদে-_এই চিন্তায় তিনি পেরেশান হই পড়িলেন। 



পরিচ্ছেদ £ ২৫ 

:লাহারাতে ফুট্ল রে ফুল ! 

কোরেশগণ দবেখিল তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতেছে না। স্কৃধ 
অভিমানে তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হুইয়া উঠিল। তাহার! পরিষ্কার 

'বুঝিল, মৃহ্মদকে দুর করিতে না পারিলে তাহার ধর্মকে দূর করা সম্ভব নয়। 
এই উদ্দেস্তে তাহার! আবার একটি জরুরী সভা ডাকিল। আবৃযহল, 

আবুলাহাব, অলিদ, ওমর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমবেত হইল। আবৃযৃহল 
দ্ৃগ্ুক্ে বলিতে লাগিল; “হে কোরেশ বীরগণ, আর কতকাল এমন 
নিশ্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিবে? আমাদের কওম, আমাদের দীন, আমাদের 
লম্মন, আমাদের প্রতিপত্তি--সবই আজ বিপন্ন । নগণ্য একটি লোক 
এত বড় বিপ্রব আনিল, অথচ তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না! 
তোমাদের বাছতে কি কু নাই? প্রাণে কি উত্সাহ নাই? অন্তরে 
কি ঘ্বণা! নাই? ক্রোধ নাই? প্রতিহিংসা নাই? ধিকৃ তোমাদের 

বীরত্বে! ধিক তোমাদের জীবনে ! আজ আমি প্রকাশ্টে ঘোষণা 

করিতেছি : তোমাদের মধ্য হইতে যে আজ মুহন্মদ্ধের মাথা কাটিয়া আনিতে 
পারিবে, তাহাকে আমি এক সহস্র স্বর্মমুদ্রা এবং একশত উট বখশিস্ দিব। 

কে প্রস্তুত আছ, বল ?” 
উত্তেজিত জনতার মধ্য হইতে উন্নতশির বিশালবক্ষ-_-তরুণ যুবক মহাবীর 

ওমর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়! উঠিল : “আমি প্রস্তত | 
মুহম্মদের শির আমি আনিয়া দিব, মুহন্মদকে কত্ল না করিয়া ফিরিব 
না--এই পণ করিলাম ।” এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে যাজা। করিল। 

সমবেত জনতার উল্লাস-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাল মুখরিত হইয়া উঠিল । 
লকলে বুঝিল ওমরের মত বীর যখন প্রতিজ্ঞ। করিয়াছে, তখন এবার আর 
মুহম্মদের রক্ষা নাই। 

ওমর চলিয়াছে এক মনে, এক ধ্যানে মুহম্মদের সন্ধানে । হস্তে নাংগা 

তলোয়ার, মুখে তেজোঘৃপ্ত ভংগি। দেখিলে মনে আরাম জন্মে। 

হঠাৎ পথিমধ্যে নঈমের সহিত সাক্ষাৎ । নঈম তাহার দোস্ত. । “কি হে 
ওমর, খবর কি? কোথায় চলিয়াছ এই বীর বেশে?” নঈম জিজ্ঞাসা করে 



বিশ্বনবী ১২৪ 

ওমর গন্ভীর স্বরে উত্তর দেয় “মুহম্মদের যুণ্ডপাত করিতে 1” 

নঈম গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল; ওমরের কথা শুনিয়া 
তাছার প্রাণ কাপিয়া উঠিল। বলিল: প্সর্বনাশ ! এতখানি তোমার 

ছুরাশা ! ক্ষান্ত হও। এ কার্য কখনও করিতে যাইও না। তুমি ইহ 
পারিবে না।” 

ওমর একটু রুষ্ট হইয়া বলিল £ “কেন ?” 
নঈম জবাব দিল £ “এ ষে একটি মেধশিশ খেল! করিতেছে, উহাকে 

ধরিয়া দাও তো ?” 

ওমর মেষশিশুটিকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তখন নঈম একটু 

হাসিয়া বলিল: “নিরীহ একটা মেষশিশ্ব্কে ধরিতে পারিলে না, আলার 

বাঘকে কেমন করিয়া ধরিবে ?” 
ওমর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল £ এ্বুঝিয়াছিঃ হতভাগ! ! তুই বুঝি মুহম্মদের 

ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস ?” 
নিভাঁক চিতে নঈম উত্তর দিল: “সে কথা পরে হুইবে। কিন্তু স্বয়ং 

তোমার ভগিনী ফাতিমা এবং তাহার স্বামী সঈদ যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, 

তার কী? নিজের ঘর আগে সামলাও, তারপর মুহম্মদের শির নিও ১ 

“কী ! আমার ভগিনী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে? এতবড় স্পদ্ধা? আচ্ছা 
তারই আগে মুণ্ডপাত করিয়া আশি 1” 

বজিতে বলিতে ওমর ফাতিমার গৃহপানে অগ্রসর হইল । 

অস্তগামী তুর্ষের রক্ত-আশ্ায় তখন পশ্চিম-গগন রঞ্জিত হইয়া! গিয়াছে । 
উষর প্রকৃতির পিস্তব্ধ নির্জনতা মপেপ উদর ছাক্সা ফেপিয়াছে। ভবনে 
ভূবনে চিরবিরহছের স্থর ধ্বনিত হুইতেছে। দ্িন্রজনীর এই সক্ষিক্ষণে মানবের 

মন শ্বভাবত:ই যেন কাহার চরণে মাথা নত করিতে চায়, কাহার আকর্ষণ 

যেন সে অনুভব করে_বহির্জগতের অন্তান্ত সকলের ন্যায় মানুষের 

মনও যেন ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। এই বন্দর 

সন্ধ্যায় সঈদ ও ফাতিমা! কুরআনের “তাহা” সুরা! পাঠ করিতেছিলেন, এমন 

জময় ওমর আসিয়া তথায় উপস্থিত । 

ওমর গ্রথমেই ভিতরে প্রবেশ করিল নাঁ। ধাঁর পদক্ষেপে গৃহের নিকটে 

গিয়া! কান পাঁতিয়! রহিল। মৃদু গুঞনধ্ধনি তাহার কানে আনদিল। ওমরের 

পন্দেহ আরও গভীর হইল । 



১২৫ সাহারাতে ফুল রে ফুল ! 

বেশীক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব হইল না। ক্রুদ্ধ ওমর লশবে গৃছে 
প্রবেশ করিল। 

ওমরের সাড়া পাইয়াই ফাতিম! তাড়াতাড়ি কুরআনের লিখিত আয়েত- 

'গুলি নিজের বন্ত্রষধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন! ওমর সম্মুখে উপস্থিত হুইয়! 
জিজ্ঞাসা করিল £ “কি পড়িতেছিলে তোমরা, বল ?” 

ফাতিমা বলিলেন ঃ “কই তুমি কিছু শুনিতে পাইয়াছ ?” 
ওমর উত্তেজিত কে বলিল £ গন্তাকামি রাখ? আমার বুঝি কান 

নাই ?” অতঃপর সঈদের দিকে ফিরিয়া বলিল £ “ওরে হতভাগা, তোরা 

বুঝি মুনলমান হুইয়াছিস? তবে গ্যাখ, মজা”_-এই বলিয়াই সে সঈদকে 

ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষা 

করিবার জন্য ছুটিয়া আমিলেন। ওমর তখন ফাতিমাকে প্রহার করিতে 

শুর করিল। ন্থামী-ন্ত্রী পরস্পরকে রক্ষা! করিতে গিয়া উভয়েই প্রন্থত ও 
আহত হুইলেন। ওমর সহপা ফাতিমার অংগে রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটু 
অপ্রতিভ হুইল। প্রহার বন্ধ করিয়া সে বলিল £ “বল্ হতভাগিনী, মুহম্মদের 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ?” 

ফাতিমা নির্ভীক কে উত্তর দিলেন : “হ্যা, করিয়াছি । আল্লাহ এবং 
তাহার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছি। জীবন গেলেও আমরা এ-ধর্স 

পরিত্যাগ করিতে পারিব না । তোমার যাহা খুশি করিতে পার।” 

ওমর স্থর একটু নরম করিয়া বলিল : “দেখি তোমরা কি পাঠ 

করিতেছিলে ?” 

ফাতিমা বলিলেন £ “না, দিব না; তুমি ছিড়িয়া ফেলিবে।” 
ওমর বলিল £ “বিশ্বাস কর ছি ডিব- না 1৮ 

ফাতিমা! বলিলেন £ “তবে অধু করিয়া আইল । না-পাক অবস্থায় আল্লার 
কালাম স্পর্শ করিতে নাই ।” টা 

ওমর তাহাই করিল। তখন ফাতিমা কুরআনের মেই লিখিত অংশগুলি 
ওমরের হস্তে প্রদান করিলেন । ওমর পড়িতে লাগিল £ 

“আস্মান-ছুনিয়ার কল পদার্থই আল্লার গুণগান করে। তিনি 

সর্বশক্কিমান ও দর্বজ্ঞ। আকাশ-পৃথিবীর লমুদয় রাজ্য তীহার, 
তিনিই জীবন-মৃত্যু দংঘটন করেন, যাহা খুশি তাহাই করিতে পারেন। 

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত) তিনিই প্রকট; তিনিই ওধ; তিনি 
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পমত্তই জানেন। তিনিই আলমান-জমীনকে ছয়টি ভাগে (খতুতে ) 

বিভক্ত করিয়। স্বীয় ক্ষমতায় বিরাজমান রহিয়াছেন। ধরণী-গর্ভে যাহা-কিছু 
প্রবেশ করে এবং তথা হইতে যাহা-কিছু উখিত হয় এবং আকাশ হইতে 

যাহা-কিছু ধরায় নামিয়া আঙ্গে এবং ধরাতল হুইতে যাহা-কিছু আকাশে 

উখিত হয়--সমস্তই তিনি জানেন। তোমর] যেখানেই থাক না কেন, 

তিনি তোমাদের সংগে থাকেন এবং যাহাই কর না কেন, তিনি তাহা 

দেখিতে পান । আস্মান-জমীনের তিনিই মালিক এবং লমস্ত পদার্থ 
তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে । তিনিই দিবসের আলোর মধ্যে রজনীকে 

প্রবিষ্ট করান এবং রজনীর অন্ধকারের মধ্যে দিবসকে বিলীন করেন। 

মানুষের অস্তরতলে কি আছে, তাহাও তিনি জানেন। (অতএব হে 

মানুষ!) আলাহু্ এবং তাহার রস্থলকে বিশ্বাস কর 1” 

»-€( ৫৭ $ ১-৭)' 

ওমর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোন্ এক পবিত্র ভাবের 

স্োোতনায় বারে বারে তাহার অন্তর শিহুরিয়া উঠিতে লাগিল। এক নৃতন। 
আলোক-লোকের তিনি সন্ধান পাইলেন। অপূর্ব ভাবাবেশের মধ্যে তিনি 

ঘোষণা করিয়া উঠিলেন £ “আশ হাদেো আন্লা-ইলাহা। ইল|লাছ ওয়াহাদাহু 

লা] শরীকালাছ অ আশ-হাদে। আন্গা মুহম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রহ্থলুছ”--আমি। 

সাক্ষ্য দিতেছি ঃ এক আল্লাহু ব্যতীত অন্ত কেহই উপাস্য নাই; তিনি এক; 

তাহার কোন শরীক নাই! আরও সাক্ষ্য দিতেছি, মুহম্মদ তাহার বান্দা ও 

রস্থুল 1; 

মরি! মরি! কি অপূর্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল আজ কফাতিমার গৃহে । 
স্বামী-স্ত্রী আনন্দে আত্মহার1! হইয়া গেলেন। তাহাদের মনে হইতে লাপিল' 

বেহেশত ঘন ছুনিয়ায় নামিয়া আমিল। মুহ্র্ভ পূর্বে দারুণ অগ্নিবাণে যেখানে 

দেঁষখের দৃ্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, দহসা লেইখানেই হইল অৃতবৃষ্টি, আর ফুটিয়া 
উঠিল একটি অনবদ্য বেহেশতের ফুল। প্রাণহীণ পাষাণন্তুপের অস্তস্থল হইতে 

অকস্মাৎ যেন উৎসারিত হইল এক সিদ্ধ স্থধানিঝর। 

ওমর আর স্থির থাকতে পারিলেন না। “কোথায় হযরত? নিয়ে চল 

আমাকে তাহার পবিত্র চবণতলে।” আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বার বাক 

1তনি এই কথা বলিতে লাগিলেন । 



১২৭ সাহারাতে ফুটুল রে ফুল! 

ওমরকে নংগে লইয়া তৎক্ষণাৎ সঈদ প্রস্থান করিলেন । 

হযরত তখন অরকাম নামক এক শিশ্কের গৃহে অবস্থান করিত্তেছিলেন। 

আবুবকর, হামজা, আলি প্রভৃতি তাহার সংগেই ছিলেন। শিশ্যবৃন্দের 

মধ্যে বলিয়া হযরত দকলকে নমিহৎ করিতেছিলেন, এমন লময় খবর 

পৌছিল : ওমর আমিতেছে। ওমরের আগমনের অর্থ বুঝিতে কাহারও 
বিলম্ব হইল না। শিশ্তগণ তত্ক্ষপাৎ হুধরতের জীবন-রক্ার জন্ত প্রস্তত 

হুইলেন। 

ওষর দাঁড়া দিতেই হযরত লকলকে ক্ষান্ত করিয়া বলিলেন £ «“ওমরকে 
কিছু বলিও না; তাহাকে ভিতরে আদিতে দাও; আমি একাই তাছার 

লক্মুখীন হইব 1” 
ওমর ভিতরে আমিলে হুষরত তাহার বমাঞ্চল সজোরে আকধণ করিয়! 

বলিতে লাগিলেন £ “আর কতকাল অন্ধকারে ঘুরিয়া মারবে, ওমর ? আর 

কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ?” 

হযরতের পবিআ্ করম্পশশে ওমরের সর্বাংগ কম্পিত হইয়া উঠিল! অবনত 
মস্তকে তিনি উত্তর দিলেন £ “যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এখন আত্মসমর্পণ 
করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া এ অধমকে আপনার পাককদমে স্থান 

দিন |” এই বলিয়া তিনি উদাত্ত কঠে ঘোষণা করিলেন “লা ইলাহ! 

ইল্লাক্লাছ মুহ্মদর রম্লুল্লাহ 1” 
ওমরের মুখে আল্লাহ, ও রস্থলের নাম! হযরত ও তাহার শিশ্তবৃন্ধ 

আনন্দে আত্মহারা হুইয়া পড়িলেন। মমবেত কে লকলে জয়ধ্বনি 

করিয়া উঠিলেন £ “আন্বাছ আকবর!” সেই তকবীর-ধবনিতে মক্কার 

আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল। দুরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠিল £ 

“আল্লাহু আকবর !,”--আতঘ্রান্ছ আকবর! 

হযরতের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়! উঠিল। 

ওমরের ইসলাম-গ্রহণ বাস্তবিকই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার! শির 

লইতে আসিয়া শির দান করিবার দৃষ্টান্ত এমন আর কোথাও দেখি নাই। 

কিন্ত এ ব্যাপার বিস্ময়কর হইলেও অস্বাভাবিক নয়। লত্যোর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার ইহাই অবশ্তভাবী পরিপাম। ইপলামকে লইয়া এই সত্য 
যুগে যুগে প্রকটিত হুইয়াছে। যতবারই ইপলামের শিরে আঘাত 
আসিয়াছে, ততবারই আঘাতকারীই পরাজিত হুইয়াছে--ভক্ষক বেশে আসিয়া 
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রক্ষক বেশে ফিরিয়ে গিয়াছে । কত নমরূদ, কত ফেরাউন, কত আবরাহা, 

কত এজিদই না ইহার শিরে আঘাত হানিয়াছে! কত নাসারা, কত 

কোরেশ, কত তাতার, কত সেলজুকই না ইহাকে ধ্বংদ করিতে প্রয়াস 

পাইয়াছে। কিন্ত ইসলাম কোথাও মরে নাই। প্রতি কারবালায় এপ্জিদই 
নিহত হইয়াছে, হোসেনের স্বৃত্যু হয় নাই। 

ইহাই ইসলাম। আগুনে পোড়ে না, পানিতে ভোবে না, পিপাসায় 

কাতর হয় না! ছুঃখ-দৈম্থ, ঝঞ্চা-বিপদের মধ্য দিয়াই তাহার জয়যাআ । 



"পরিচ্ছেদ ₹ ২৬ 

কসন্তীরণ বেশে 

মুহূর্ত মধ্যে মক্কার ঘরে ঘরে প্রচারিত হুইয়া গেল, ওমর ইনলাম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ওমর নিজেও কোরেশ দলপতিদিগের বাড়ীতে গিয়া ঘোষণা 
করিয়া আসিলেনঃ “আর আম তোমাদের দলে নাই, এখন আমি 
মুসলমান! ক্ষোভে ছুঃখে অপমানে কোরেশগণ জ্বলিঘা মরিতে লাগিল, 
কিন্তু সহসা ওমরকে কেহই কিছু বলিতে সাহদ করিল ন1। 

এদিকে ওমরকে লাভ করিয়া হ্ব়্ং হযরত এবং নও-মুপলিমগণ 
যারপরনাই অনুপ্রাণিত হুইয়া উঠিলেন। ওসমান, আলী, হামযা, ওমর 
প্রভৃতি বিশিষ্ট শিশ্তগণ এইবার হযরতের পার্থে দাড়াইয়া প্রচার-কার্ে 
সহায়তা করিতে লাগিলেন। 

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ওপর একদিন হযরতকে বলিলেন £ 

“হযরত, আর কতকাল আমরা এমন ভয়ে ভয়ে চপিব? োরেশগণ 

আল্নাকে ভুলিয়া মিথ্যা দেবদেবীর পুরঞ্জা করে, অথচ *আল্লার ঘরে" তাহাদেরই 
অধিকার। আর আমরা আল্লার সেবক, অথচ আল্লার ঘরে আমাদের 

ঠাই নাই। কা'বা-গৃহে আমাদেরও তে। দাবী আছে। উহ! তে! কাহারে! 
ব্যক্তিগত সম্পর্তি নয়। আমরা কেন তবে ওখনে নামাষ পড়িতে পারিব 

না? মরি-বাচি, একবার ওথানে নামায পড়িতে হইবে ।” 

হযরত লক্তষ্টচিত্তে ওমরের প্রন্তাব সমর্থন করিলেন। সাহাবাগণও 

রাজী হইলেন। তখনই মিছিল করা হইল। দুই কাতারে মুদলমানগণ 
শ্রেণীবন্ধভাবে দীড়াইয়া গেলেন। ওমর ও হামযা ছুইদলের পুরোভাগে 
স্থান লইলেন, হযরত উভয়ের মাঝথানে প্রাড়াইলেন। শোভাযাত্রা “সাফা” 

পর্বতের পাদদেশ দিয়া নগরাভিমুখে অগ্রনর হইল। মুহমুহু “আল্লা 
আকবর” ধ্বনিতে গিরিপ্রান্তর মুখরিত হুইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় মুদল- 

মানের বুকের বল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া! গেল । 
মিছিল ধীরে ধীরে কা'বা-মন্দিরে আপিয়া উপনীত হইল। পথে 

কেহই বাধা দিতে লাহদ করিল না। কোন ধ্রছ্মঙ্ত্রে কোরেশগণ আজ 
যেন হতবল হুইয়া পড়িল । 
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একেই তো! কোরেশগণ আল্লাকে মানে না, কা"বামন্দিরের দেবদেবী- 
দিগের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার জন্য একেই তো তাহারা হযরত ও তাহার 
শিশ্যবুন্দের উপর মহ! খাপ্পা, তাহার উপর আবার সেই হুষরত সেই শিশ্কু- 

বৃন্দের সহিত, নেই কা'বা-মন্দিরে, দেবদেবীদিগের সম্মুখে সেই আলার 

উপা্না করিতে অগ্রসর! তাহাও আবার সম্পূর্ণ নিরস্্বেশে! কত, 
বড় ছুঃসাহস এ! কিসের বলে, কোন্ সাহলে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়? 

হযরত সকলকে লইয়া কা"বা-মন্দিরে আসিয়া ছুই রাকাত নামাষ 
পড়িলেন। নামায শেষ করিয়া কলে ধীরে ধীরে পূর্ববৎ মিছিল করিয়া 

ফিরিয়া চলিলেন। কী চমৎকার সেই দৃশ্ত! কাহারও মুখে কোন 

আস্ফালন নাই, বিরোধ বা দাংগা-স্স্টির মনোভাব নাই, লীমা-লংঘনের 

প্রবৃভি নাই, গ্রতিশোধ গ্রহণের ছুরভিসন্কি নাই, আছে শুধু সত্য-গ্রচারের, 
আন্তরিক আগ্রহ, আছে শুধু আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার স্ঞাষ্য দাঁবী। 
এইথানেই তো ইসলামের বিশ্যত্ব। সে কোনদিন সীম! লজ্ঘন করে না, 

আপন অধিকার স্বীকৃত হইলেই সে সন্ধষ্ট। 

কোরেশগণও প্রকাশ্তটে কিছু না বলিলেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু 

করিল। তাহারা শত্রই এক গোপন নভা ডাকিয়া স্থির করিল : মুহম্মদ, 

তাহার আত্মীয়দ্বজন এবং শিশ্তবৃন্দকে পর্বপ্রকারে লমাজচ্যুত বা “বয়কট” 
করিয়া রাখতে হইবে, বিবাহ-শাদী, ক্রয়-কিক্রয়। কথা-বার্ভা, উঠা-বলা, 

চলা-ফেরা_সমস্তই বন্ধ করিতে হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তাহারা, 
এক প্রত্তিজ্ঞাপত্র সই করিল এবং একট] পবিভ্রতার ছাপ দিবার জন্য উহ 
কাবামমিঝের দরজায় লটকাইয়া দিল। অতঃপর আট-ঘাট বাধিয়া 

তাহারা ভীষণভাবে “বয়কট” শুরু করিল। 
কোরেশদিগের ছুর্জয় প্রতিজ্ঞা এবং বৈরীভাব লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ 

আবুতভালিব চিন্তিত হুইয়া পড়িলেন। অবিলম্বে তিনি বনি-হাশিম ও বনি- 
মুালিবদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। স্থির হুইল, মুহম্মদ ও 

তাহার শিশ্বাবুদ্দকে লইয়া তাহার! “শেব নামক একটি গিরি-নংকটে প্রস্থান 

করিবেন। স্থানটি পূর্ব হইতেই বনি-হাশিম গোত্রের অধিকারভূক্ত ছিল। 

শহর হইতে উহ বিছু দুরে অবস্থিত এবং বেশ স্থুরক্ষিতও ছিল। লেখানে 

লংঘংদ্ধভাবে থাকিতে পারিলে বিপদ অনেক কম হইবে এবং সতর্কতার সহিত 
বাহির হইতে খাছ লরবরাহ বর! যাইবে, এইরূপই তীহারা মনে করিলেন ॥ 
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কার্ধতঃ ঠিক তাহাই করা হুইল। হযরত ও তাহার শিশ্তবৃন্দকে লইয়া 
বনি-হাশিম ও বনি-যুতালিবগণ সেই গিরি-ছুর্গের মধ্যে আত্মনির্বাসিত 

হইলেন। ঘরবাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই পিছনে পড়িয়া রহিল। 
এই সংকীর্ণ গিরি-ছুর্গের মধ্যে মুসলমানদ্িগকে একদিন নয়, দুইদিন নয় 

_বদীর্ঘথ ছুই বৎসরকাল দারুণ মুলিবতের মধ্য দিয়া কাল কাটাইতে হইয়া ছিল। 
সেই সময় কোরেশগণ মুনলমানদিগের উপর অমানধষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠরতার 
পরিচয় দিয়াছিল। বাহির হইতে তাহার! যাহাতে কোনরূপে আহারাদি 

না পায়, তাহার জন্ত সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত কর! হুইয়াছিল। লময় সময় 
এরূপ ঘটিয়াছে যে, ক্ষুধার জালায় লকলকে গাছের পাতা, শুফ চর্ম ইত্যাদি 

খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে । স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের করুণ ক্রন্দনে, 

আল্লার আরশ পধস্ত কাপিয়া উঠিয়াছে, কিন্ত কোরেশদিগের পাষাণ হাদয়, 
একটুও বিচলিত হয় নাই। 

কোরেশগণ মনে করিয়াছিল, মুহম্মদ ও তাহার ধর্মের নাম-নিশানা 

এইবার চিরতরে মিটিয়া যাইবে। একে তো নবদীক্ষিত মুদলমানদিগের 
সংখ্যা অতি অল্প, তাহার উপর তাহাদের অধিকাংশই আবিগিনিয়ায়। 
নির্বাসিত । অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এবং লমর্থকবৃন্দও এখন 
একটা সংকীপণ গিরিছুর্গে বন্দী! কাজেই এই স্থযোগে তাহাদিগকে 

নিম্পেষিত করিয়। মারিয়া ফেলিতে পারিলেই ইস্লামের উপদ্রব হইতে, 
মন্কাভূমি এককপ মুক্ত হইবে। ইহাই ভাবিয়া তাহা পুর্ণোক্মে মূসলিম দলনে 
প্রবৃত্ত হইল। 

একদিকে তো এই শয়তানী লীলা, কিন্তু অপরদিকে মন্যযত্বের কী 
উদ্ধদল চিত্র! হযরত মুহম্মদ ও তীহার অন্ুগগামীদিগের কী অপূর্ব ত্যাগ, 

সংযম ও সত্যনিষ্ঠা! মৃত্যুর মুখোমুখি দীড়াইয়াও ভক্তবৃম্দ অটল, অচল, 

নিধিকার ! এত বড় ধর্মানুরাগ, এত বড় গুরুভক্তি, আলার উপরে এত বড় 

অবিচলিত নির্ভর জগতের ইতিহাসে আর কোথাও আমর! দেখিতে পাই? 
ষুষ্টিমেয় কতিপয় লোক একটা আদর্শের জন্ত কী কঠোর সংগ্রামই না 
করিয়া চলিয়াছে। এত যে ছুঃখ, এত যে বিপদ, তবু কাহারও মুখো 

কথাটি নাই, ধৈর্ধচ্যুভি নাই, গুরুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নাই, পার্খ পরি- 
বর্তন নাই। জীবন-মরণ পণ করিয়া ক্ষুপ্র একদল লোক কেবলমাক্র' 

দত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বাহিরের কোন চিস্তাই তাহার, মনে 
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জাগে নাই? একমাত্র আল্লকেই তাহারা জীবনের গ্ুবতারা জ্ঞানে অকুল লমূত্র 
পাড়ি দ্রিতেছে। ঈমানের কী উজ্জল চিত্র এইখানে । 

ঠিক এই সংকট-মুহূর্তেই হযরতের নিকট আল্লার আশ্থাস-বাণী নামিয়া 
আদিল £ 

“নিশ্চয়ই তোমার্দিগকে ভীতি দ্বারা, ধনপ্রাণ ও শশ্তহানি (সময়ে সমছে ) 

আমি পরীক্ষ। করিয়া দেখিব। হে রস্থল, তুমি সেই ধৈর্যশীলদিগকে 

স্থসংবাদ দাও--যাহার! বিপর্দে আপতিত হুইলে বলিয়া থাকে যে, আমরা 

তো আল্লারই দান, তাহারই দিকে তো আমরা প্রত্যাবর্তন করিব। 
ইহারাই তাছার।-__যাহাদের উপর আল্লার অনীম করুণ বধিত হয় এবং 
ইহারাই সৎ্পৎপ্রাপ্ত |” _৫১ ২ ১৫৫-৫৬) 

এই অমৃত পান করিয়াই তো মুসলমানেরা অমর হইয়াছিল। ইসলামের 
বিশ্ববিজয় এত সহজে হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ছিল একটা সাধনা, একটা 

বিপুল আত্মত্যাগ, একটা আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রেরণা । 

আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় ছুর্দিনেও হযরত তাহার সত্যপ্রচার হইতে 

বিরত হন নাই । ম্মরণাতীত কাল হুইতে আরবে জ্বিলহজ, মাস পবিত্র বলিয়! 

পরিগণিত হইয়া আদিতেছিল। এই সময়ে কা"বা-মন্দিরে হজ করিবার জন্ত 

নানা দেশ হইতে তীর্ঘযাত্রীরা সমবেত হইত। তখন আরবগণ নরহুত্যা, 

লুঠন প্রভৃতি পাপকাধ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিত। অস্তরিত 
অবস্থায় যখন এই পবিত্র মাস উপস্থিত হইল, তখন হযরত এই স্থষোগ 
গ্রহণ করিয়া বাহিরে আপিলেন এবং সমবেত যাত্রীদিগকে নানা স্থানে 

একত্র করিয়া তাহাদের নিকট সত্যবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। 

কোরেশগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হুইয়! উঠিল। মনে হইল হুযরতকে তাহার। 
খুন করে! কিন্ধু উপায় নাই। পবিভ্র মাস! মনের ছঃখ মনেই চাপিয়া 
রাখিয়া অন্ত উপায়ে তাহাকে বাধ! দিতে লাগিল। হযরত যেখানেই প্রচার 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাহার পশ্চাতে 

থাকিয়। হযরতের নামে নানারূপ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। কেহ 

বলিতে লাগিল £ এই লোকটি যাছুকর। কেহু বলিতে লাগিল; এ একটা 

ভণ্ড তপম্বী। কেহ বলিতে লাগিল; এটা একটা আস্ত পাগল ! কেছু 

বলিতে লাগিল: এ একজন মায়াবী কবি। এর কথায় তোমর! কান দিও 

না!” হযরত নীরবে সমন্তই স্হ করিতে লাগিলেন । 
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দিন যায়। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। 

ঠিক এমন সময় অদ্ভুত উপায়ে এই নিরীহ মযলুমদিগের উপরে আজার 

রহমত নামিয়। আদিল। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়! মাছধ বেশী দিন টিকিতে 

পারে না। প্রতিক্রিয়া আপনা-আপনিই আরম্ভ হয়। কোরেশদিগের মধ্যে 

অনেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল--এতখানি নিশ্নমতা কিছুতেই 

তাহাদের শোভা পাইতেছে না। ধর্মমত পৃথক হইতে পারে, বিস্ত সকলেই 

তো মান্ুষ। কল ছন্দের অতীতে একটা নিভৃত স্থানে যে তাহাদের 

পরম্পরের জন্য একটা মিলন-মঞ্চফ আছে একটা গোপ্ন যোগস্থত্র আঁছে»৮-" 

প্রাণে প্রাণে একটা আত্মীয়তা আছে, সে কথা আজ কাহারও কাহারও মনে 

জাগিল!। ভিতরে ভিতরে ছুই-একজন হৃদয়বান ব্যক্তি ইতংপূর্ধেই এই 

নিষ্ঠুর কাধের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেছিলেন; এইবার প্রবাশ্তভাবে 

তাহারা প্রতিবাদ শুরু করিয়া দিলেন। হাশিম ও মুতালিব বংশের দছিত 

অনেকের আত্মীয়তাও ছিল; তাহারাও তাহাদের আত্মায়ত্বজনের জন্য গভীর 

উৎকঠ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

একদিন কা"বা-গৃহে ইহাই লইয়া কোরেশদিগের মধ্যে এক তুমুল কাণ্ড 

ঘটিয়া গেল। জোহায়ের নামক এক ব্যক্তি দ্কলকে লহ্বোধন করিয়া 

বলিলেন: “হে কোরেশগণ, তোষাদের এ কেমন বিচার? আমরা ভাল 

ভাল জিনিস খাইব, ভাল ভাল কাপড় পবিব, আর হাশিম বংশ না খাইতে 

পারিয়া মারা যাইবে? ইহা হইতেই পারে না। আমরা এরূপ নিুর কার্ষ 
মন করিতে পারিনা। আজই আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন 

করিয়া ফেলিব।” 

জামূআ, আবৃল বাখতারী প্রমুখ কোরেশগণ জোহায়েরের এই কথা 
দমর্থন করিলেন। আবুষহল কুদ্ধ হইয়া বলি! উঠিল £ “কখনই নয়। এ 
প্রতিজ্ঞাপত্র কিছুতেই নষ্ট করিতে দিব না।” | 

ছুই দলে তুমুল বচসা আরম্ভ হইল । 
ঠিক এই সময় একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। হযরতের পরামশক্রমে 

বৃদ্ধ আবুতালিব গিরি-সংবট হুইতে বাহির হুইয়া হঠাৎ উক্ত সভায় উপস্থিত 

হইলেন এবং ঘোষণা করিজেন £ “তোমাদের এ গুদ্তিজ্ঞাপত্র আল্লার মনোনীত 

নয়। বিশ্বাস না হয়, গিয়া দেখ, কীটেরা উহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া 

ফেলিয়াছে। এ বথা যদি সত্য না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি মুহম্সদকে 
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তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে রাজী আছি। আর যর্দি সত্য হয়, তবে 

তোমাদের উচিত আমাদের সংগে এরূপ শত্রুতা না করা ।” 

কোরেশগণ কৌতুহল অনুভব করিল। অনেকে বলিল : «ইহ! যদ্দি লত্য 
'হুয় তবে মুহণ্মদ যে আল্লার রস্থল, তাহাও সত্য |” 

মোতাএম নামক এক সাহুণী ব্যক্তি তখন লম্ফষ দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রধানি 

'ছিড়িয়া আনিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, একমাআ আল্লার নামটি ছাড়া 
আর লমস্ত স্থানই কীট৭ষ্ট হইয়া পাঠের অযোগ্য হুইয়। 1গয়াছে। 

কোরেশগণ নিরুৎসাহ হুইয়া পড়িল। তখন জোহায়ের ও মোতাএম 

প্রমুখ বীরগণ অধিকতর উৎসাহিত হ্ইয়! গ্রতিজ্ঞাপত্রধানি টুকরা টুকরা 
করিয়া ছি ড়িযা ফেলিলেন এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তৎক্ষণাৎ শের-ছুর্গে গমন 

-গূর্বক বন্দীর্দিগকে মুক্তি দান করিলেন। 
দীর্ঘ ছুই বৎসর পর হধরত ও তাহার অনুংগীবৃন্দ নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া 

''সাসিলেন। 



পরিচ্ছেদ £ ২৭ 

“সর্বহারা 

হযরত যখন মুক্তিলাভ করিলেন, তখন তাহার নবুয্নতের দশম বৎসর । 

মুক্তিলাভের পর কিছুদিন বেশ শাস্তিতেই কাটিল। কোরেশগণ 
ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের 
ফলবতী হুইতেছে না, কোথা হইতে অগ্রত্যাশিততাবে একটানা-একটা। 
বাধা আসিয়া তাহাদের সব আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিতেছে, ইহা লক্ষ্য 

করিয়া তাহারা অনেকটা দমিয়া গেল। তবুও উৎকট অভিযান ও বদ্ধমূল 
কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহার। নবাগত নত্যকে বরণ করিয়া লইতে 

পারিল না। 

হযরত একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, এই বুঝি বিপদের 
মেঘ কাটিয়া গেল। কিন্ত হায়! একটা গভীরতর আঘাত এবং একটা 

কঠোরতর় পরীক্ষা যে তখনও তাহার জন্ত সঞ্চিত হুইয়া ছিল, তাহ! কি 
তিনি জানিতেন ! 

গিরিগুহা! হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরেই আবৃতালিব অস্থস্থ 
হুইয়া পড়িলেন। কারাজীবনের কঠোরতা তাহার সহ্ হম নাই। হযরত 

আশংকা করিলেন, বুঝি বা তাঁহার ইহুজীবনের এই মূল্যবান অবলম্বনটুকু 
এইবার হারাইয়া যায়! 

ঘটিলও তাহাই । আবুতালিব ৮ বৎসর বয়সে ইস্তিকাল করিলেন । 
মৃত্যুকালে কোরেশ ছলপতিগণ তাহার শধ্যাপার্থে উপস্থিত ছিলেন। 

আবৃতালিব গোষ্টপতি ছিলেন, কাজেই কোরেশগণ তাহাকে সম্রম না 

করিয়া পারিত নাঁ। আবুতালিবের জীবন-প্রদীণ নিভিয়া আসিতেছে 
বুঝিতে পারিয়া কোরেশগণ মুহুম্মদকে ম্ববশে আনিবার জন্ত একবার শেষ 
চেষ্ট1] করিয়া দেখিতে মনস্ক করিল । আবুষহল প্রমুখ প্রধান ব্যক্তিগণ 

বলিতে লাগিল: “আবুতালিব, আপনাকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি» 
তাহা আপনি জানেন। মৃত্যুর পূর্বে আপনি মৃহম্মনকে শেষবারের মত 

নিষেধ করিয়া দিয়া যান, যেন দে আর আমাদের দেবদেবীদিগের নিন্দা না 
করে।” 
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আবুতাঁলিব মুহুম্মদকে কাছে ডাকিয়া কোরেশদিগের প্রস্তাবের কথ। 

তাহাকে শুনাইলে্নে। হযরত উত্তর দিলেন: “চাচাজান, সত্য চিরদিনই 
জত্য। 'মথ্যার সহত তাহার কোনদিন আপোষ চলে না। কাজেই যে-সত্য 
'আমি লাভ করিয়াছি, তাহা গুচার করিবই |” অতঃপর তিনি আবুতালিবকে 

সম্বোধন করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন : ণচাচাজান, এখনও ময় আছে। 

বলুন : লা-ইলাহ। ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর রনুলুল্বাহ.।” 

কোরেশগণ দেখিল বেগতিক। তাহারা বাধা দিয়া আবুতালিবকে 

বলিতে লাগিল £ দমৃতু)র ভয়ে কি শেষকালে আপনি আপনার ত্তিক ধর্ম 
ত্যাগ করিবেন ?” 

আবুততালিব ক্ষণকাল চুপ করিয়। থাকিয়া বলিলেন £ “মুহম্মদ, আমি 

তোমার ধর্মকে গ্রহণ করিত্াম, কিন্ত তাহ! করিলে কোরেশগণ আমাকে 

কাপুরুষ বলিবে। আমি আমার পুবপুরুষদিগের ধর্জেই স্থির রহিলাম।৮ 

বিস্ত পুরপুরুষদিগের ধর্ম কী? হযরত ইত্রাহিম, হযরত ইসমাইল-- 

ইহারাই তে? কোরেশদিগের পূর্বপুরুষ ! তীহাদের ধর্ম তো ইসলাম! আবু- 
তাকিবের এই ছ্বথবোধক উক্তিতে হযরত অস্থষ্ট হইতে পারিলেন না, অথচ 

একেবারে নিরাশও হইলেন না। ব্যথিত কে বলিলেন £ “হে পিতৃব্য, আলাহ- 
তাল নিষেধ না করা প্যস্ত আমি আপনার জন্ত বেহেশত. প্রাথনা করিব ।,, 

আবুতালব শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মুতু)কালে তাহার ঠোট 

ছুইটি ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইল তিনি যেন চুপে চুপে কী 
বলিতেছেন। 

“বায়হাকী” প্রমুখ কাঁতিপয় গুমাণ্য হাদিস গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, আবু- 

তািব এই সময় মন্ মনে “জা ইল্লাল্লাহ?” কলেমাই পাঠ করিতে ছিলেন! 

বিদ্ত “বাখারী? ও 'মোসলেম? হাদিস গ্রন্থয়ে বণিত হইয়াছে, কাফির 
অবস্থাতেই আবুতাঁলবের মৃতুযু হইয়াছিল। এই সময়ে কুরআনের যে 

আয়াত নাযিল হয়, তাহ। হইতেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আবু- 
তালিব তৌহিদ গ্রহণ করেন নাই। কিস্ত ইহা ম্বীকার করিলেও, আবু- 

৯ নিশ্চয়ই তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে (ইচ্ছা করিলেই) স্থপথে আনিতে গায় 

ন!। বিদ্ত আল্গীহ, যাহাকে খুশী স্ুপথে আনিত্েে পারেন এবং তিনিই উত্তমরূপে জানেন, 

কাহারা সংপথপ্রাপ্ত ।_-(২৮ £ ৫৬) 



১৩৭ সবহারা 

তালিবকে নানা কারণে ধন্তবাদ না দিয়া থাক। যায় না। অবিশ্বাসী হুইয়াও 

তিনি লারাজীবন মুহম্মদের প্রতি যেরূপ ন্মেহমমতা ও সহানুভূতি দেখাইয়া 
গিয়াছেন, আপদে-বিপদে যেক্প সাহায্য করিয়াছেন, কোরেশদিগের অন্যায় 

আচরণকে যেক্ধপভাবে বাধ। দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহার মহত্ব, উদ্দারত। 

পরমতসহিষুণতাই প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরতের নিষফচলংক চরিক্র 
এবং উদ্দেশ্টের সততাঁও ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে । হযরত 

যদি কপট হুইতেন, মিথ্যা প্রচারণ। দ্বার যদি তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত 

করিতে যাইতেন, তাহার সততা ও সাধু উদ্দেস্ত সম্থদ্ধে যদি কোন লন্দেছের 

অবকাশ থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আবৃতালিব লারাজীবন তাহার প্রতি এত 
অন্ুরক্ত থাকিতে পারিতেন না। আপন চরিক্র-মাধুর্ব ও অকত্িমতার 

বলেই হযরত মুছ্ৰব আবুতালিবের অন্তরে এতখানি স্থান লাভ 
করিয়াছিলেন । 

আবুতালিবের এক ছিল অদ্ভুত চরিক্র। ন্ত্য ও সংস্কারের এমন দ্বন্দ্ব বড় 

একট] দেখ! যায় না। প্রকাশে তিনি কোন দিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, 
অথচ ইসলামের প্রতি কোন দিন অশ্রদ্ধাও দেখান নাই । প্রাণ চায় সত্যকে 
আকড়িয়া ধরিতে, কিন্ত সমাজভীতি ও বদ্ধমূল কুসংস্কার আলিয়! বাধ। দেয়। 
লতাকে স্বীকার করিবার মত নির্ভাীকতা ও সংসাহমের অভাবই হইতেছে 

আবুতালিবের চরিজ্রে' প্রধান দুর্বলতা । অন্যথায় তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি 
ছিলেন। তাছার হৃদয় ছিল বলিষ্ঠ ও উদার। হযরতের পয্বণন্বর-জীবনের 

দকলতার জন্য তাহার দান তুচ্ছ নহে। আবুতালিব না থাকিলে হযরতের 
জীবনধারা কোন্ পথে কেমন করিয়। প্রবাহিত হইত, ভাবিবার 
কথ । অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইসলাম ও তাহার পয়গন্ধরের জন্ত এত 
কৰিয়াও প্রকাশ্টে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। হায়! 

বহার বংশ-প্রদীপে দীন-দুনিয়া আঙ্গ উঞ্জালা, তাহারই আপন অন্তরে 
এমন অন্ধকার রহিয়া গেল! এ যে প্রদীপের নীচের অন্ধকার । 
দ্ীপ-শিখার জ্যোতিকে মে অস্বীকার করিল বটে, কিন্ত তাহারই নীচে 

বুক পাতিয়া! দিম্না তাহার দীপ্চিকে : অধিকতর উজ্জল করিয়। 

দিল। 

আবুতাজিবকে হারাইয়া হুষরত অত্যন্ত ব্যথিত, হুইজেন। জীবনে, 
একটা৷ প্রকাণ্ড অংশ ঘেন শৃন্ত হুইয়। গেল। 
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কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না। পিতৃব্যের শোক ভুলিতে 

না ভূলিতে বিবি খাদিজাও হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। হৃষরত 

বুঝিতে পারিলেন, তাহার জীবন-সংগিনীও এইবার তাহাকে ছাড়িয়া 

যাইতেছেন। 
এক স্থন্দর প্রভাতে বিবি খাদিজা! চিরতরে চক্ষু মুত্রিত করিলেন। 

হযরত অন্তরে ভীষণ আঘাত পাইলেন। দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নিয়ামৎ 

আজ তিনি হারাইলেন। অতীত জীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের সকল 

স্বৃতি আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বিবি খাদিজা যে তাহার 

জীবনে কত বড় একটা স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার দান যে 

কত অপরিসীম ছিল, আজ তিনি তাহা সম্যক উপলন্ধি করিতে পারিলেন। 

নিঃসহায় অবস্থায় সংসার-ক্ষেঅরে প্রবেশ করিয়া যখন তিনি রূঢ় বাস্তবতার 

দন্মুখীন হুইয়াছিলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার যখন কোনই উপায় দেবিতেছিলেন না, 
তখন এই মহীয়সী নারীই তাহাকে ম্বামীরপে বরণ করিয়া লামাজিক 

লন্রম ও পারিবারিক স্ুখশাস্তি দান করিয়াছিলেন এবং নিজের মনপ্রাণ 

ও ধনসম্পত্তি অকাতরে তাহার চরণে লুটাইয়! দিয়া স্বামীভক্কির চূড়ান্ত 
দৃষ্টান্ত দ্েখাইয়াছিলেন । শুধু কি তাই? হযরতের আধ্যাত্মিক বা পয়গন্বর- 
জীবনের বিকাশের পরেও তিনি সেবিকা ও সংগিনী হইয়াছিলেন। হেরা 

গিরি-গুহায় হযরত যখন কঠোর ভপস্তায় মগ থাকিছেন, তখন বিৰি 

খাদিজাই তীহার তত্ব লইতেন। হযরতের প্রচ্ছন্ন পয়গম্বর বূপটিকে 

লর্বপ্রথম তিনিই সত্যিকারভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ: খাদিজা 

ছিলেন হযরতের মর্মমুক্ুর। হধরতের চিত্তে যখনই যে-ভাবের উদয় 

হইত, খাদিজার চিত্েও তাহার ছায়া পড়িত। এই জন্তই হযরত যখন 

আলজার প্রথম বাণী লাভ কারয়া কাপিতে কাপিতে গৃছে ফিরিলেন, তথন 

খাদিজাই সর্বাগ্রে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পরিম়্াছিলেন এবং নকলের আগে 

তিনিই হযরতের ধর্মে ঈমান আনিয়াছিলেন। চতুপ্িকে যখন নিরাশার 
ঘন অদ্ধকার, অবিশ্বাস, ব্যংগবিদ্ধেশ, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের বিষবাম্পে 

যখন মন্কার আকাশ-বাতাঁন আচ্ছন্স। তখন এই নারীই মৃহম্মদকে পয়গণ্র 
বলিয়া শ্বীকার করিয়া আদর্শ লহধমিণীর কার্য করিয়াছিলেন। তারপর 
স্ুখেছুঃখে আপদে-বিপদে কি বিশ্বস্তভাবেই ন! দারাজীবন তিনি ছায়ার 
মত স্বামীকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন ! এমন আদর্শ লহধমিণী 
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ও লহকমিণী না হইলে কাহারও জীবনই সার্থক ও সুম্বর হয় না। এই জন্তই 

তো! হযরত খাদিজাকে এত শ্রন্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি ছিলেন তাহার 

লান্বন।, প্রেরণা, বল ও ভরসা । দিনের শেষে ক্লান্ত বিহঙ্গ যেমন অলন পাখা 

মেলিয়া আপন নীড়ে কিরিয়। আমে এবং নবজীবন লাভ করি! পরদিন 
প্রভাত বেলায় পুনরায় বহির্জগতে ঝাপাইয়া পড়ে, হযরত৪ ঠিক 

তেমনি করিয়া প্রতিদিন বিবি খাদিজার নিকট হুইতে জীবনের নবচে তনা 

লাভ করিতেন। 

এহেন আদর্শ জীবন-নংগিনী হ্যরতকে ছাড়িদ্া আজ জানা তবাসিনী 

'সুইলেন। 

হযরত নীরবে এই বেদনার দান মাধা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন । 



পরিচ্ছেদ £ ২৮ 

ভায়েফ গমন 

আবুতালিব ও খাদিজার মৃত্যুতে কোরেশদিগের শয়তানি টার আবার, 

নৃত্ুন করিয়া জাগিয়া উঠিল । তাহারা দেখিল, পথ এখন পরিষ্কার এতদিন 

আবুঙ্তালিবের ভয়ে তাহার! বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই ; এখন লে 

বাধা দুর হইয়াছে । মুহম্মদ এখন দম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, তাহাকে লইয়া! যাহাখুশি 

করা যায়। ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ ছিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। 

একদিন হযরত একটি স্থানে নামায পড়বার জন্ত নতজান্থ হইয়াছেন, 
এমন লময় পিছন দিক হইতে ওকাবা নামক এক পাষণ্ড আনিয়া একখানি 

চাদর দিয়া হযরতের গলায় ফান লাগাইয়া দিয়া পিছন দিক হইতে ধীরে 

ধীরে চাদরখানি মোচড়াইতে লাগিল। ফলে শীঘ্রই হযরতের শ্বাসরোধ 

হুইবার উপক্রম হইল। ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময় হযরতের শিষ্য আবুবকর 
সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কোনক্রমে রক্ষা করিলেন। কিন্ত আবু- 

বকরকে ইহার জন্ত শান্ত ভোগ করিতে হইল গুচুর। দছুবৃত্তদের হস্তে তিনি, 

ভীষণভাবে প্রহ্থত হইলেন । 

এইবরূপভাবে প্রতিদিন লাঞ্চনা ও নিগ্রহ চলিতে লাগিল। কখনও 

একদল জোক তাহার পিছনে পিছনে থাকিয়। নানা ব)ংগ-বিদ্রপ ও গালাগালি 

দেয়, কখনও বা তাহারা হযরতের চলার পথে কাটা পু তিয়া রাখে, কখনও 

বা তাহার খা্ঘদ্রব্যে মলমূক্র মিশাইয়া দেয় কখনও বা ঘ্বণ্য আবঙ্জনাদি 
তাহার অংগে নিক্ষেপ করে! এমনভাবে তাহারা হুষরতকে হে 

করিয়া তুলিন। 

আফসোস্! ছুনিয়ায় আজ এমন দরদী কেহ চি রি এই ছু্দিনে 
হযরতকে ছুটি সান্বনার কথা শুনায়। পিতৃব্য নাই, স্ত্রী নাই) অসহায় 

. পুজকন্তারা পিতার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাদিয়া আকুল। শিশ্ত- 
মণ্তলীও আজ তাহারই মত লাঞ্ছিত ও নিখাতিত। কার মুখের দিকে কে 

তাকায়! কে কাহাকে সাস্বনা দেয়! কিন্তু কী আশ্চর্য! এই মুলিবতের 
দিনেও হযরত বিচলিত হইলেন না। আল্লার উপর তাহার নির্ভর আরও 

গভীর হইল। নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি অন্তান্ত দকলকে লাত্বনা দিতে 
লাগিলেন। 
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ক্রমে ক্রমে অবস্থ! এমন পংগীন হুইয়া! পড়িল যে, হযরতের মকার 
'অবস্থান করা একেবারে অসম্ভব হইয়া াড়াইল। হযরত বাধ্য হুইয়! 
স্থানান্তরে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি দেখিলেন, মক্কায় ইসলাম 

প্রচারের আর কোন লম্ভাবনাই আপাততঃ নাই। 
কিন্ত যাইবেন কোথায়! এমন কোন্ স্থান আছে যেখানে তিনি পাদরে 

গৃহীত হইবেন? অনেক ভাবিয়া-চিস্তিয়্া তিনি তায়েক গমন করিতে মনস্থ 
করিলেন। 

মক্কা হইতে প্রায় +* মাইল দূরে তায়েফ নগরী অবস্থিত। মকার 
পরেই ইহার স্থান। তায়েকবাসীপিগের লহিত ঢোরেশদিগের ঘনিষ্ঠ 

বাণিজ্য-স্বন্ধ ছিল। তা ছাড়া তায়েফবাশীরাও কোরেশদিগের ন্যায় 

মৃত্িপৃক্জা করিত এবং কা'বা-মপ্দিরই ছিল তাছাদের সর্বপ্রধান তীর্ঘক্ষেত্র। 
একই দেবদেবীকে তাহার! পুজা করিত এবং একই রীতিনীতি ও কুদংস্কার 
সানিয়া চলিত । 

তবু তায়েফকেই হযরত আশ্রয়ের উপযুক্ষ স্থান বলিয়া মনে করিলেন। 

হযরতের মাতৃল বংশীয়ের বান করিতেন তায়েফে। হযরতের চাচা 

আব্বাসেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল তায়েফবাপীদের উপরে । তায়েফবাণী 

দওদাগরদের সঙ্গে তাহার লেনদেন চলিত। এই শব কারণেই হযরত আশা! 

করিয়।ছিলেন তায়েফে হয়ত কিছুটা সাহায্য ও লহাঙ্থভৃতি তিনি পাইবেন 

দুর্গম গিরি-কান্তার পার হুইয়া হযরত.পদব্রজে তায়েফে উপনীত হুইলেন। 

লঙ্গে একমাত্র অন্ুরক্ত ভক্ত ও পালিত পুত্র জায়েদ । 

তায়েফে উপনীত হুইয়াই তিনি আল্লার নামে সকলকে আহ্বান করিলেন 

এবং নৃত্য প্রচারে তাহাদের সাহায্য ও মহান্ভূতি প্রার্থনা! করিলেন। কিন্তু 

কেহই তাহার দে আহ্বানে সাড়! দিল না, এমন কি তাহার মাতুলকুলও 

বিরুদ্ধে দাড়াইল। তখন তিনি তায়েফের নেতৃষ্থানীয় ব্যক্কিদিগের নহিত 

সাক্ষাৎ করিলেন । বা্ছ-সকীর বংশই তখন ধনেমানে তায়েফের মধ্যে বিখ্যাত 

"ছিল। হযরত তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। 

কিন্ত হায়! পাষাণের ন্যায় তাহ।র! অটল হইয়া রহিল । কেহ কেহ এমনও 

বলিতে লাগিল £ “হ' ! আল্লাহ বুঝি খু'জিয়! খুঁজিয়া আর লোক পাইল ন1! 
তোমাকেই পয়গম্বর করিল 1, কেছ বলিল: “ভাল দেখেছ! আল্ল[র পয়গন্থর 

কখনও এমন করিয়। পায়ে হাটি! আলে?” কেহ.বলিল: “ওহে মুহুশ্বদ। 
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তোমার সংগে কথা বলিয়া আমাদের কোন লাভ নাই, তোমারও কোন 
লাভ নাই। তুমি যদি সত্যই আল্লার পয়গম্বর হও, তবে তোমার বথার 

গ্রতিবাদ করিলে বা বাধা দিলে তুমি আমাদের অবল্যাণ ঘটাইবে; আবার 
যদি ভণ্ড তপশ্বী হও, তবে আমরাই তো তোমার পরম শত্রু হইব। কাজেই 
ভূমি ফিরিয়া যাও।” 

এমনিভাবে তিনি নিগ্রহ ভোগ করিতে লাগিলেন। 

এই নিগ্রহের গুঢ় কারণ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোরেশদিগের 
সহিত তায়েফবাদীদিগের অনেক বাধ্য-বাধকতা ছিল! মক্কা ছিল তায়েফ-. 

দেশের পণান্রব্যের বিখ্যাত বিক্রয় বাজার । পক্ষান্তরে তায়েফ ছিল কোরেশ- 

দিগের গ্রীক্মনিবাস। গ্রীক্মকালে বু জন্ত্ান্ত ধনী কোরেশ তায়েফে হাওয়া 
বদলির জন্ যাইতেন। তখন তায়েফবাসপীরা বহুভাবে লাভবান হইত। 

আদর্শ ও ধর্মমতের দিক দিয়াও তায়েফবাসীরা কোরেশদিগের অন্ধ অনুকরণ' 

করিত। কাজেই কোরেশগণ পাছে চটিয়৷ যায়, এই ভয়ে কিছুতেই তাহার! 
হযরতকে আশ্রয় দিতে রাজী হইল ন1। 

হযরন্ত তবুও নিরত্ত হইলেন না । তায়েফ নগরের পথে পথে, ঘরে ঘরে 
আল্লার মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। দশ দিন এইভাবে কাটিয়া গেল, 
বিস্ত কোনই ফল হুইল না। তায়েফবাসীদিগের বৈরীভাব ক্রমেই বাড়িয়া 

চলিল। অবশেষে তাহার] একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হযরতকে নগর 

হইতে বহিষৃত করিয়া দিবার উদ্দেশ্তে তাহারা একদল অর্বাচীন লোককে 

লেলাইয়া দিল! হ্যরত যে-পথ দিয়া যান, সেই পথেই তাহার পিছনে পিছনে 

লোকগুলি বিদ্রপণ ও গালাগালি বর্ষণ করিজ্। চলে। শুধু তাই নয়, 
পাষণ্ডেরা হযরতের অংগে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না। প্রস্তপাঘাতে 

হযরতের দেহ জর্জরিত হইতে লাগিল। ইহাতেও তাহাদের শম্তানি, 

কৌতুহল শান্ত হইল ন13 তাহারা পথের ছুই ধারে সাবিবদ্কভাবে বসি*। গেল 
এবং হযরত সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার চরণ কমলে প্রস্তর 

নিক্ষেপ করিয়া ক্ষতবিক্ষত কারা দিতে লাগিল। লমস্ত পথ এই জাছিল 
শয়তানদিগের ক্র হাসি ও অট্টরোলে মুখরিত হুইয়া উঠিল। 

জায়েদ প্রাণপণ কিয়া হযরতকে রক্ষা করিতে লাশিলেন। কিন্তু 

কতক্ষণ তিনি আরু পারিবেন? ক্ষিপ্ত জনতার বিরুদ্ধে দুইটি মাক 
কোক কতক্ষণ আত্মরক্ষা! করিয়া টিকিয়া থাবিতে পারে? হযরত ক্রমশঃ 



১৪৩ তায়েফ গমন 

অবসর ও অচৈতন্ত হুইয়৷ পড়িতে লাগিলেন; তাহার অংগ্রপ্রত্যৎগ হইতে 
রক্তধার] প্রবাছিত হইতে লাগিল। জায়েদ ভীষপভাবে আহত হইয়া 

পড়িলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি আপন কর্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হুন নাই। হুষরতকে কাধে তুলিয়া জাদেদ কোনরূপে নগরের 

বাহিরে আদিলেন। নিকটেই একটি প্রাচীর-বেষ্টিত আডর-বাগ ছিল। 
জায়েদ সেইখানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। নিজের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া 
তিনি হযরতকে শুশ্রাধা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরতের চৈতগ্ক 

ফিরিয়া আলিল। তথন সর্বপ্রথমেই তাহার মনে পড়িল নামাষ পড়িবার কথা ! 

তিনি অযু করিবার জগ্ত ইচ্ছুক হইলেন। জায়েদ অতি কষ্টে হযরতের 
ক্ষতবিক্ষত রুধিরাক্ত স্ফীত পদযুগল পাছুকা হুইতে টানিয়া বাছির করিলেন। 

সে দৃশ্ঠ দেখিয়! জায়েদ কাদিতে লাগিলেন। হায়! যে-চরণ বিশ্বের লর্বশ্রেষ্ঠ 
শরণ, সেই 'পবিআ চরণের আজ এই দশা! 

হযরত নামায দ্মাধা করিয়া ছুই হাত তুলিয়া! মুনাজাত করিতে লাগিলেন । 

অত্যাচারী জালিমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিবার জন্ত অথবা তাহাদের ধ্বংস 

কামনা করিবার জন্ত ইহাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক 

মহামানব কী বলিয়! প্রার্থনা করিলেন? একবার শুনুন ঃ 

“হে আল্লা, আমার গ্রতৃ, তোমাকে ডাকি । অবিশ্বসীরা আজ না৷ 

বুঝিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে তজ্জন্ত দয়া করিয়া ভূমি উহাদিগকে 

শাস্তি দিও না| উহা্দিগকে ক্ষমা কর। অবিশ্বাসীরা আজ যে তোমার 

বাণীকে গ্রহণ করিতেছে না, তাহার জন্য উহাদের দোষ নাই; সে 

'অ।মারই ছুর্বলতা--আমারই অক্ষমতা । এই ছুর্বলতার জন্য তোমার 
পাহায্য প্রার্থনা করি। হে রহমাচ্ছররছিম, একমাত্র তুমিই ছবলের 
বল, তুমিই অগতির গতি। তুমি ছাড়া আর কোন লহায় নাই, শরণ 
নাই। প্রত হে, আমার এ সাধনা কি ব্যর্থ হইবে? তুমি কি আমাকে 

: জয়যুক্ত করিবে না? তুমি কি আমাকে এমন শক্রর হস্তে অর্পণ 

করিবে যাহারা চিরদিনই আমার হইতে মুখ ফিরাইয়! থাকিবে? তোমার 

যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হুউক। একমাক্্র তোমার লস্তোষই আমার 
কাম্য । তুমি লন্তষ্ট থাকিলে কোন লাঞ্ছনা, কোন নানি, কোন 
আপদ-বিপদ, কোন ছুঃখ-বেদনাকেই আমি ভয় করি না। তুমিই 
আমার একমাআ ভরমা ।” 
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কী আবেগ-ভর! আত্মনিবেদন ! আল্লার প্রতি কী গভীর নির্ভর, মানুষের 

প্রতি কী প্রাণঢালা মমতা! নত্যোর প্রতি কী অবিচলিত নিষ্ঠা! এমন না 

হইলে কি মহাপুরুষ হওয়া যায়! 

ঠিক এই বিহবলতার মুহূর্তে হযরতের নিকট এই অহি নাধিল হইল £ 
“ধৈর্য ধর চরম ধৈর্য। 

নিশ্চয়ই তাহারা ( অবিশ্বাপীরা ) দেখিতেছে--ইহা (বিজয়) 
হুদুরপরাহত, কিন্ত আমর! দেখিতেছি-_-ইহা! নিকটবতাঁ।” 

--( 4০ 2৫-৭) 

গভীর আশঙ্বালে হযরতের হাদয় ভরিয়া গেল। বিজয়ের সুখ-স্বপ্লে সকল 

ছুঃখ-বাতন! তিশি ভূলিলেন। আল্লাহ তালাকে তিনি বারে বারে ধন্যবাদ 

দিতে লাগিলেন। | 



পরিচ্ছেদ ; ২৯ 

আল্্-মিরাজ 

জায়েদকে দংগে লইয়া হযরত ফিরিয়া চলিলেন। কিন্ত আবার দেই 
পুরাতন প্রশ্ন £ কোথায় যাইবেন? মৃকায় স্থান নাই, তায়েকে স্থান নাই? 
কোথায় তিনি এবার আশ্রয় লইবেন? অনেক ভাবিয়া-চিত্তিয়া দ্মবশেষে 
তিনি প্রিয় জন্মভূমির দিকেই অগ্রসর হইলেন । 

ষাট মাইল পথ অত্তিক্রম করিয়া মক্কার নিকটব্তা নাখলা ন/মক স্থানে 
আপিয়া হযরত গতিভংগ করিলেন। যে-মন্ক। হইতে তাহার শ্বদেশবানী 
তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়! দিয়াছে, দেথানে এনধশ অনাহৃতভাবে ফিরিয়া যাওয়া 

সমীচীন কী না, ভাবিতে লাগিলেন। | 

হযরত প্রথমেই মক! প্রবেশ করিলেন না। মক্কার কোন সম্বদয় বাক্কি 

তাহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন কিন, জানিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। 

কেছই প্রথমতঃ হযরতের অন্থরোধ রক্ষ! করিতে রাজী হইল না। অবশেষে 

মুতাএম নামক এক হৃদয়বান ব্যক্তি হযরতকে দাহাধ্য করিতে প্রস্তুত হুইলেন। 

ইন দেই মুতাএম--ধিনি কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিম! হযরপ্তকে 
গিরি-সংকট হুইতে মুক্ত করিয়া আনিবার সতসাহণ দেখাইয়াছিলেন | 

হযরতের অনহায় অবস্থার কথা চিন্তা কিয়! তিনি তাহাকে নগর প্রবেশ 

করিতে আহবান করিলেন। সংগে সংগে আপন পুক্দিগকে এবং স্বগোত্রের 

অন্তান্ত লোকজনকেও অন্ত্রশস্ত্রে সজ্দিত হুঈবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর 

দদলবলে কা'বাগৃছে উপস্থিত হইয়া ঘেোধণ। করিলেন £ “শোন কোরেশগণ, 

মুহন্মদকে আমি অভয় দিয়াছি; অতএব সাবধান, তাহাকে কেহ কিছু 
বলিও না ।” 

মৃতাএমের এই লৎদাহপকে ধন্তবাঁদ দিতে হয়। মুতাএম কোনদিন ইপলাষ 
গ্রহণ করেন নাই; অথচ হুধরতের প্রতি তার সহানুভূতির অগ্্ ছিল 

না। মানবতার সহঙ্ক আহ্বানেই তিনি এতটা করিম্াছিলেন। বিভিন্ন 

ধর্থাবলদ্বীদিগের মধ্যে এতটুকু ন্তায়নিষ্ঠ। ও ওধার্ধ, থাকিলেই আর কোন 

ধর্মবিরোধের আশংকা থাকে না । 
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হযরত মস্কায় প্রবেশ করিলেন। কোরেশগণ আপাততঃ কোন উচ্চবাচ্য, 

করিল না। 

মক্কায় ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পর হযরত “নওদা” নায়ী এক ব্ষাঁয়পী 

বিধবাকে বিবাহ করিলেন। সওদ1 ও তাহার শ্বামী বহু পূর্বেই ইসলামে 
দীক্ষিত হন এবং আবিসিনিয়ায় হিষরত করেন। কিছুকাল পরে সওদার 

স্বামীর মৃতুয হয়। ভখন সওদ। একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়েন। নিরাশ্রয়া 
গওদাকে তাই হযরত পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, হযরতের 
প্রিয় শিষ্য আবুবকরের কন্তা কুমারী আয়েষাকেও তিনি এই সময় বিবাহ 

করেন। আয়েষা তখন সথমবধাঁয়া বালিকামাআ। আবুবকরের সাধ £ 

আল্লার রস্বলের সহিত তিনি রক্তের সগন্ধ স্থাপন করেন। তাই বিবাছের 

বয়স না হইলেও তিন তুদীয় বন্যা আয্মেষাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য 

হুধরতকে অঙ্থরোধ করেন। হযরত আবুবকরের এ বাসনা পূর্ণ করেন। 
বিবাহের “আকৃদ্ তখনই সম্পন্ন হয়। তিন বৎসর পরে বিবি আয়ে! ব্বামীর' 
ঘর করিতে আদেন। 

কিন্তু এই সময়ের জর্বপ্রথম ঘটনা £ হযরতের মিরাজ বা নভোভ্রমণ। 

এমন অলৌকিক ঘটনা বিশ্বজগতে আর কখনও ঘটে নাই। আমরা নিয় 

“মেশকাত শরীফ? হইতে মি'রাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি £ 

রজনী [দ্বপ্রহর | ঘন অদ্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। নিশ্তন্ধ নিজন চাপিধার। 

লেদিন পাখী ডাকে নাই। একট অগ্থাভাবিক গাল্ভীষে প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া 

আছে। হযরত কা"বা-গৃহের চত্বরে ঘুমাইয়া আছেন, এমন ল্ময় তিনি 

শুনিতে পাইলেন কে যেন তাহাকে ভাকিতেছে £ “মুহম্মদ !--হষরতের ঘুম 

ভাঙিয়া গেল। জাগিয়৷ দেখিলেন, ফিরিশতা। জিত্রাইল শিযপরে দণগ্ডাযমান। 

অদুঝে “বোরাক” নামক একটি অদ্ভূত জ্যোতির্ময় বাহন অপেক্ষা কিতেছে। 

ডানা-বি1শষ্ট অস্থের মত তার রূপ, ক্ষিপ্র তাহার গতিব্গ। 

ভিক্রাইল প্রথমেই হযঃতের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন। পূর্বের স্তায় এবারেও 

তিনি তাহার হুদচকে শতি শাক করিয়া দিলেন। তারপর হযরতকে দেই 

বোরাকে চড়িবার জন্তু ইংগত করিলেন। 

হযরত বোরাফে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত মধ্য বোরাক হ্যরতকে 

কইয়া] জেরুজালেমের ঈর্দেশে আসিয়া উপনীত হইল। জিব্রাইলের ইংগিতে 

হযরত দেখানে অবতরণ করিলেন। বোরাককে বাহিরে রাখি! 
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তিনি জেরুজালেমের মস্জিদে প্রবেশ করিলেন এবং পরম ভক্ষিভরে ছুই 
রাকাত নামায পড়িলেন। হযরত সোলায়মানের প্রতিষ্তিত এই পবিজ 
জেরুজালেমের মসজিদ, হযরত মুসা ও হযরত ঈপার মতি ইহার সহিত 
চিরবিজড়িত। ইহাকেই কিবল1 করিম! হ্ঘরত মুগছ'্মদ এতদিন নামাষ 
পড়িতেন। আজ নেই পবিভ্র স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি নিজেকে ধন্ 
মনে করিলেন। 

এখান হইতে জিব্রাইল ফিরিশ তা হযরত মুহুম্মদকে দংগে লইয়! উধ্ব 
আকাশপানে উধাও হুইফ়া চলিলেন। মুহ্র্ত মধ্যে তাহারা প্রথম 

আসমানের প্রবেশ্ছাবে আসিয়া উপনীত হুইলেন। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত 

করিতেই ভিতর হইতে প্রশ্ন আদিল; “কে তুমি?” জিব্রাইল উত্তর 
দিলেন ঃ “আমি ভিত্রাইল!” পুনরায় গুশ্ন হইল: “তোমার সঙ্গে ডন 

কে? উনিকি আল্লার বাণী প্রাপ্ত হুইয়াছেন?” জিব্রাইল উত্তর দিলেন £ 

“ইনি আল্লার রক্থুল মুহম্মদ ।” তৎক্ষণাৎ হুয়ার খুলিয়া গেল। হযরত 

মুহম্মদ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। জিব্রাইল বলিলেন £ ইনিই আপনার 

আদি পিতা হযরত আদম। ইহাকে সালাম করুন|” 

হযরত ললন্তরমে সালাম জানাইলেন। তখন হযরত আদম হযরত. 

মুহন্মদকে আলিংগন করিয়া বলিতে লাগিলেন : “মুবারক হো! ! হে আমার 

বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব ।” 

অতঃপর হযরত মুহম্মর্দ জিব্রাইল সহ ছিতীয় আসমানে উপনীত হইলেন । 
তথায় হযরত ঈসাকে দেখিতে পাইলেন। যথারীতি লালাম সম্ভাষণের 

পর হযরত ঈসা তাহাকে পক্ষোধন করিয়া বলিলেন £ “হে ন্তায়দশ ভ্রাত। 

খুশ-আমদিদ্।” 

এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আস্মানে প্রবেশ করিয়া 
হযরত মুহম্মদ যথাক্রমে ইউস্থফ, হযরত ইব্রিশ,। হুষরত হারুণ, 
হযরত মুসা ও হযরত ইব্রাহিমকে দেখিতে পাইলেন । গ্রত্যেককেই তিনি 
দালাম জানাইলেন এবং প্রত্যেকেই পুলকিত চিত্তে হযরতকে অভিনম্বিত- 
করিলেন । 

ইহার পর হযরত মুহম্মদ আরও উধেৰ উঠিয়া “পেদ্রাতুল্মন্তাহা” পর্যন্ত 
উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়া জিব্রাইল আর অগ্রলর হইতে 

পারিলেন না। বিদ্ত হযরত নিরন্ত হইলেন না) একাই তিনি অগ্রধর 
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হইতে লাগিলেন । অবশেষে “বায়তুল্ মামুর” পর্যন্ত গিয়া তিনি থামিলেন। 
এই 'বাকতুল্ মামুর, আর কিছুই নয়, মক্কার কা'বা গৃহেরই সত্রধপ 
€ ০01051007 ) 3 অর্থাৎ মকর কা'বা 'বায়তুল্ মামুরেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি । 

বর্তমানে যেখানে কা'বাগৃহ দণ্ডায়মান, ঠিক তাহারই উত্বদেশে সপ্তম 

আস্মানে “বায়তুল্ মামুর' অবস্থিত। বাস্তব জগতের সছিত এইখানের 

কোনই সম্বন্ধ নাই; ইহা নিছক ধ্যান বা কল্পনার জগৎ (৬/০1এ ০£ [9695), 

ফিরিশ তারা প্রতিনিষঘ্নত এখানে আল্লার গুখগানে মশ গুল থাকে । একট 

অপূর্ব জ্যোতিতে এ স্থান চিরসিগ্ধ _চিবননোরম । এই খানে আসিয়া হযরত 

আল্লার নৈকট্য লাভ করিলেন। একটা পর্দার আড়াল টানিয়া আল্লাহু, 

তাহাকে আধ্মবধপ দর্শন করাইলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক গোপন কথা হুইল। 

স্থত্টি-লীলার ষে রহমত তখনও হযরতের অজানা ছিল, এইবার তাহ। সম্যকরূপে 

তিনি উপলব্ধি করিলেন; অষ্টটা এবং ত্ষ্টকে তিন সত্য করিয়। 

চিনিলেন। 

যথালময় হযরত কিরিয়া আমিলেন। কিরিবার পথে হযরত মুপার 
সহিত তাহার পুনরায় শাক্ষাৎ হইল। হযরত মুদা জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

“আল্লাহতালা আপনাকে কোন আদেশ করিয়াছেন কি?” হযরত মুহুম্ম? 

উত্তর দিলেন “আল্লাহতাল! আমার উম্মতকে প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত 

নামাযের বিধান দিয়াছেন” হযরত মুসা বলিলেন : “নিশ্চয়ই জানিবেন, 

আপনার উম্মতেরা এ আদেশ পালন করিতে পারিবে না। আপনার 

পূবে আমি বনি-ইপরাইলদিগকে পরীক্ষ। করিয়। যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, 

তাহা হইতেই এ কথা বলিলাম। যান, আল্লার নিকট কিরিয়া গিয়া এই 
গুরুভার লাঘব করিয়া আহ্ন।”” হ্ষরত মুহম্মদ তখন পুনরায় আল্লার 

সমীপে উপস্থিত হুইয়। তাঁহার আঞ্্রি পেশ করিলেন। আল্লহ সন্তষ্ট হইয়া 

পঞ্চাশ ওয়াক্তের স্থলে চল্লিশ ওয়াক্ত মঞ্জুর করিলেন। তখন হযরত মুহম্মদ 

হযরত মুসার নিকট সেকথা জানাইলেন। হযরত মুনা ইছাতেও সন্ত 
হইলেন না। বলিলেন : “আবার যান, ওয্াক্কের সংখ] আরও কমাইয়া 

আন্কন।” হযরত মুছন্মৰ পুনরায় গিয়া আর দশ ওয়াক্ত কমাইয়! আনিলেন। 
কিন্তু হযরত মুদ। ইহাতেও সন্তষ্ঠট হইপেন না, বারে বারে হযরত মুহম্মরকে 

পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে আল্লাহু তাল! প্রত্যহ পাচ ওয়াক্ত নামাষের 
শ্রেষে বিধান দিলেন। হযরত মুপার মন উঠিল না। পুনরায় 
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তিনি হযরত মুহম্মদকে পাঠাইতে উদ্যত হুইলেন। বিস্ত হযরত মৃহম্মৰ 
এইবার বলিলেন ; “না, ইহার কম প্রার্থনা করতে আমার লজ্জা হয়। 
আমি ইহাতেই সন্ধ৪্।” ইহাই বলিয়া তিনি হযরত মুসাকে সালাম করিয়! 

প্রস্থান করিলেন। 

মুহর্ভ মধ্যে হযরত পুনরাম্ম কাবা-গৃছে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, 
জগৎ যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনি চলিতেছে । 

ইহাই হইল খি'রাজের লংক্ষিপ্ত বিবরণ। নবমুগের দশম বসবে অর্থাৎ 

হযরতের পঞ্চাশ বৎসর ব্যক্রমকালে বরযব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রে এই 

মহাঘটন। সংঘটিত হয়। 

মিরাজ লশ্বপ্জধে আল্লাহ তালা কুবুআন-পাকে নিম্নলিখিত আয়াত নাধিল 

কপ্সিয়াছেন £ 

“ঠাহারই মহিমা_যিনি তাহার দাপকে (মুহম্মদকে) এক :রজনীতে 
পবিজ্্র মমজিদ (কাবা) হুইতে দুব্তম মসজিদ পষন্ত পরিভ্রমণ 

করাইয়াছিলেন |” 
ূ (১৭2১) 

অস্ত্র বলিতেছেন £ 

** 'দুরতম মমণিদ' ( সসজিদে-আক্সা ) অর্থে প্রায় সমস্ত তফসীরফারই 'বারতুল 

মুকাদ্দাস বলিযাছেন। অবশ্য ইহাতে তেমন কোন অসংগতি হয়নাই । কিন্ত তাহাদের 

প্রতি যখাযোগা সম্রম রাখিয়া অত্যন্ত কুঠার সহিত আমি বলিতে 'চাই যে, 'দুরতম মদজিদ* 

অর্থে আলাহ তালা “বাচতুল মামুর'কে উদ্দেশ করেন নাই তে! ? 'ধারতুল্ মুকান্দাল? সম্বন্ধে 

'দুরতম? বিশেষণ কেন প্রযোজ্য হইবে, বুঝা কঠিন। বায়তুল মামুঝ'কে দৃরগ্তম বলিলেই 

অর্থের অধিকতর সুমংগতি হ্য়। এইথানে ষথন হযরতের পরিভ্রমণের দূরত্ব নির্দেশে কর। 

হইতেছে, তখন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের উল্লেখই শ্বাভাবিক | হযরত মক্কার কা বা- 

গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, সেখান হইতে তিনি "বায়তুল মুকাদ্দাস” হইয়া আসমান অতিক্রম 

করিয়া বায়তুল মামুও' পর্যন্ত অগ্রসর হন । “বায়তুল মামুরের, অতীতে আর কোন 

মসজিদ নাই। কাজেই 'দুরতম মসজিদ' অর্থে 'বায়তুল মাঁমুর” হওয়াই সংগত বলিয়া মনে 

হয়। এরূপ হইলে ইহার অন্তপ্িহত দার্শনিক তাৎপর্য বুঝাও সহজ হয়। মরার কা'ব 

হইতেছে বন্ত-জ্গতের (৮/0:100£ 01701770706172) প্রতীক আর “বায়তুল, মামুর' হইতেছে 

ধ্যান-জগতের (৮0710 0£1008120012,) গুতীক । কাজেই কা'বা হইতে 'বারতুল, মামুর' 

পর্যস্ত লইয়] যাওয়। হইয়াছিল বজিলে এই কথাই বুঝা ধায় যে নন্ত-জগৎ হইতে হযরতকে ধ্যান- 

জগতে লইয়া যায়] হইয়াছিল । 
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“অন্তগামী তারকার শপথ 

তোমাদের বন্ধু (মুহন্সদ ) ভূল করেন না, 

অথব] লক্ষ্যব্রষ্ট হন না; 

অথব! নিজের ইচ্ছাতেও তিনি কিছু বলেন না। 

ইহ1 (কুরআন ) তাহার নিকট প্রকাশিত পাক-কালাম ছাড়। কিছুই নয় ! 
অলীম ক্ষমতাশালী প্রভূ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন ! 

শক্কির অধিকারী (আলাহ্ ১, কাজেই ভিনি (মুহম্মদ ) পূর্ণতা লাভ 
করিলেন। 

এবং তিনি (মুহম্মদ) আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছিলেন এবং 
তারপর (আল্লার) নিকটবর্তা হইলেন এবং (আল্লার সমীপে) 
নত হইলেন। 

দুইটি ধন্থুকের জ্যার যধ্যে যতখানি ব্যবধান 
তিনি ততটুকু অথবা! তার চেয়েও কম দূরবত ছিলেন । 
এবং তিনি (আল্লাহ) তাহার ভৃত্যের (মুহম্মদের ) নিকট যাহ। 
প্রকাশ করিবার ছিল, প্রকাশ করিলেন । [ 

যাহা তিনি মুহম্মদ) দেবিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাহার হায় 

অবিশ্বাসী ছিল না। 
তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎদম্বন্ধে তোমরা কি অবিশ্বাদ কপিবে? 

এবং নিশ্চয়ই তিনি দ্বিতীয়বার তাহাকে দূরতম সেদ্রাভুল মন্তাহার 

নিকটে দেখিয়াছেন-_ 

যাহার নিকট (পুণ্যাত্মাদিগের ) বাসম্বানেন্ উদ্চছণ রহিয়াছে। 

যখন সেই সেদ্রা ( আল্লার জ্যোতিতে ) আচ্ছ।িত হইল, 
তখন তাহ'র চক্ষু ভ্রান্ত বা লক্ষ্যত্র্ট হইল না। 
নিশ্চয়ই তিনি তাহার প্রতুর অনে ক শ্রেঠ নিদর্শন দেখিলেন 1” 

৫৩ ১ ১০১৮) 
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'হসন্ধাকারের অন্তরালে 

 যে-রাত্রে মিরাজের ঘটনা নংঘটিত হইল, তাহার পরদিন প্রত্যুষে হযরত 
মসজিদে গিয়া তাহার সাহাবাঁদিগের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়া 

দিলেন। ইহাতে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অনেকেই ইহা বিশ্বাণ 
করিলেন। কিন্তু ধাছাদের ঈমান দুর্বল ছিল, উহারা ইহা অপভ্ভব ও 

অলীক বলিয়া মনে করিলেন। রস্ুলুল্লার সততা সম্বন্ধে অনেকের এইবার 

লন্দেহ জন্মিল। কয়েকজন সাহাবা আবৃবকরের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন £ আবুবকর, এইবার কী বলিতে চাও? মুহম্মনকে খুব 
তো! বিশ্বাস করো। এখন তিনি ধে বলিতেছেন যে গতরাজ্বে তিনি 

বারতুল্-মুকান্দাদে গিয়া গতরাতেই কিরিয়া আদিঘাছেন, এও কি সত্য 
বলিয়া মানিযা লইতে হইবে? এও কী পম্ভব? আবুবকর বলিলেন : 
তোমরা মিথ্যা বলিতে । হযরত এমন কথ! বলিতে পারেন না। প্রতিবাদ 

কারীরা বপিলেন : বিশ্বাস না হয় এস, তিনি মনজিদেই আছেন । তখন 

আবুবকর বলিলেন £ যদ্দি তিনি বলিয্না থাকেন, তবে লত্য বলিয়াছেন । 

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যর্দি তিনি একটি দিনের তরেও কোন মিথ্যা না 

বলিয়া থাকেন বা ছলনা না ক্রিয়া থাকেন, তবে আজ কেন তিনি তাহ! 

করিবেন? কাজেই তিনি বলিয়া থাকিলে মিথ্যা! বলেন নাই। জিব্রাইল 

আল্লার বাণী লইয়া ক্ষণিকের মধ্যে যদি বেহেশত হইতে ছুনিয়ায় নামিয়া 

আসিতে পারে, তবে আল্লার রহ্থল কেন লেক্ধপ দ্রুতগতিতে আকাশ-ভ্রমণ 

করিতে পারিবেন নী? আমি তাহার কথ! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এই বলিয়া 
তিনি তৎক্ষণাৎ মসজিদের দিকে চলিলেন। রহ্থলুপ্তার সহিত লাক্ষাৎ 
হইলে তিনি জিজ্ঞানা করিলেন: লোকেরা যাহ। বলিতেছে তাহা কি সভ্য? 
আপনি কি এরূপ কথা বলিয়াছেন? হযরত বলিলেন: হ! আমি এ কথা 

বলিয়াছি। তখন আবুবকর বলিলেন: “আমি দাক্ষ্য দিতেছি আপনি 

লতাই আল্লার রস্থল।» “তুমি দিদ্দীক”'-__-এই বলিয়া রহ্থলুল্লাহ আবুবকরকে 
লম্ভাষণ জানাইলেন। দেই হইতেই আবুবকর 'নিদ্দক' (বিশ্বাপী ) উপাধি 
লাভ করিলেন। 
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কিন্ত, কোরেশগণ যখন এ কথা শুনিল, তখন -ভাহাবা ইহা হাসিয়াই 
উড়াইয়৷ দিল লশবীরে বেহেশত গমস বা আল্লার দিদার লাভ তে। দুরের 
কথা, একরাজ্ে বায়ঙুল্মকান্দাস পর্বস্ত পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসাও 

অসভ্ভব বলিয়! তাহারা মনে করিল। এ সম্বন্ধে কুরআনের যে আয়াত 

নাধিল হুইল, তাহাতেও তাহাদের বিশ্বাস জন্সিল না। সকলে বলিতে 
লাগিল £ “মুহম্মদ, তুমি একটি আস্ত পাগল! একরাতে কেহ কখনও ৭০ 

মাইল দূরবর্তী স্থান ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে? আচ্ছা! তুমি যদি 
জেরুজালেখেই গিয়াছ, তবে বল তো জেরুজালেমের মসজিদটি কিনূপ ?” 

কোরেশদিগের অনেকেই জেরুজালেমে গিয়াছিল, সেখান কার পবিজ্র 

মসজিদের কোথায় কি আছে-লাআছে, সমশ্তই তাহার! জানিত। হুধরত 

মুহম্মঘ যে জীবনে কখনও জেরুজালেম যান নাই বা সেস্থান চক্ষেও দেখেন 

নাই, এ কথা তাহারা অবগত ছিল। কাজেই তাহারা হযরতকে জব্দ 

করিবার উদ্দেশ্তেই এই গ্রশ্ন করিয়া বসিল। ভাবিল, এইবার মুহন্মদ নিশ্চয়ই 
মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবে। 

কিন্তু তাও কি সম্ভব? হযরতের মানসচক্রে জেরুজালেমের মস্জিদটি 

তৎক্ষণ।ৎ ভামিয়! উঠিল। হুব্ু তিনি তাহাপ ম্ব্ূপ বণনা করিয়া চলিলেন। 

যেযত রবমের গ্রশ্ন করিল, পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে তিনি তাহার উত্তর দিতে 

লাগিলেন। রী 

কোরেশগণ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু হইলে কীহয়? পাষাণ তো 

দহংজ গলিবার নয়! এতবড় প্রমাণ পাইয়াও কোরেশগণ হযরতকে আজার 
রক্থল বলিয়। স্বীকার করিল না; বরং তাহার উপর আবও অধিক কুপিত হুইয়! 

উঠিল। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। প্রমাণের অভাবেই যে মানুষ 

লত্যকে গুহণ বরে না, তাহা তো নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ যায় গ্রমাণ 
পাইলে আরো জোরের সহিত জিদ করিয়া তাহারা সতাকে অস্বীকার করে। 

দত্যকে বর্জন কর1 সহজ, কিন্ত সেই বজিত সত্যকে পূর্ণ গ্রহণ করা সহজ 

নহে। মাহুষ বেখানে জ্ঞাতসারেই জ্দ্ধ হয়, সেখানে তাহার নয়ন-কোণে 

বাহির হইতে যতই আলোকপাত কর, সে দেখিবে না। কোরেশদিগের 
বেলাও ঠিক তাহাই হইল। যতই তাহারা হযরতের সত্যতার 
প্রমাণ পাইতে লাগিল,, শতই তাহার! তাহাকে "দুরে ঠেলিয়া দিতে 

লাগিল। 
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মিরাজের পর হইতে হযরত প্রকুতপক্ষে নজরণন্দ্ী অবস্থায় বাস্ 

করিতে লাগিলেন। বাহিরে কোথাও শুচার করা তাহার পক্ষে একরপ 

অসভ্ভব হুইয়া দাড়াইল। মক্কাবাসীদের নিকট নিতাস্তর কপার পাজ স্বরূপ 
তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন। 

দেখিতে দেখিতে বাৎশরিক হজ্জ বা তীর্থমেলার সময় উপস্থিত হুইল । 

পূবেই বল। হইয়াছে, এই সময় মকাবানীরা সঞ্ল প্রকার যুদ্ধাবগ্রহ ও আত্ম- 
কলহ হইতে বিরত থাঁকত। হুষরত এই স্থষোগে বা'হরে আনিমা বিভিন্ন 

দেশবালীর নিকট ত্য প্রচার করিতে লাগলেন। োরেশগণ হষরতের 
ংগে হস্তক্ষেপ করিতে সাহন করিল না বটে, 1কন্ত অন্ত উপায়ে তাহারা 

হযরতের প্রচেষ্টায় বাধ দিতে লাগিল। তি'ন যেখানেই যে গোজের নিকট 

যাইতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে 

লাগিল এবং মুহম্মদকে পাগল, ভণ্ড ইত/দি বলিয়া পারচদ্ধ দিয়া লঞ্লকে 

তাহার নিকট হইতে দুরে থাকিতে পরামর্শ দিল। হুবরত প্রতি গোজের 

নিকট হইতে ব্যথমনোরথ হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। দিকে দিকে নিরাশার 

অন্ধকার ঘনাইয়া আমিতে লাগিল। 
এই অন্ধকারের অন্তরালে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটি স্থান হইতে 

লহ্সা একটা আশার আলো! বি কীর্ণ হইয়া উঠিল। 
মক্কার অনতিদুরে আল্ আকাবা নামক একটি উপত্যকা আছে। একদিন 

হযরত বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন, ছয়জন যাজী স্ধোনে বিশ্রাম 

করিতেছেন) হুষরত পরিচয় লইয়া জানিলেন, ত।হারা ইয়ান বা মদিনা 

হইতে আনিয়াছেন। হযরত তাহাদের নিকট নিজের ধর্ধনত প্রচার করিলেশ। 

হযরতের মুখনিঃস্যত অমিক্মাখা বাণী শ্রবণ করিয়া! তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 

পরস্পর ব্লাবলি করিতে লাগিলেন £ ইনিই কি তবে দেই পয়গন্বর-_ধাহার 

কথ। আমরা গুনিয়া আসিতেছি? 

এইখানে মদিনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । মক্কা হইতে ২৭* মাইল 

ছুরে মদিনা নগরী অবস্থিত। মদিনায় শুধু যে আরবেরাই বান করিত, তাহা 

নহে। জেরুজালেম হইতে বিতাড়িত অনেক ইহুদীও এই অঞ্চলে আনিয়। 

বনতি স্থাপন করিয়াছিল । মদিনাবানী আরবদিগের মধ্যে ছুইটি প্রতিছন্থী 
দল ছিল £ আউস্ এবং খাজরাজ। উভয় দলের মধ্যে আদৌ কোন, 

দভ্ভাব ছিল না। পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধাবিগ্রহ লাগিয়া! থািত & 
১৩ 
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ইনুদীর! যোগ মত কখনও বা এই দলে, কবনও বা অপর দলে যোগ দিত। 

এই কারণে অদ্দিনাবাণীদের উপর ইহুদীদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি 

ছিল। 

মক্কায় যে একজন পয়গন্থরের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি ষে কোরেশ- 

দিগের মধ্যে ভীষণ এক ধর্নবিপ্রব স্থষ্টি করিয়াছেন, এ কথা মদিনাবাপীরা 

নানান্ত্ে অবগত ছিল। ইহছুদীরাও এ কথা জানিত। হৃষরত তাই 
মদ্দিনাবাপীদিগের একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। 

যাহাই হউক, আকাবায় সমবেত ছয়জন ঘাত্রী হযরতের নিকট বয়েত 
হুইয়। সেবারকার মত দেশে ফিরিয়া গেলেন । পর বৎসর হজের সময় তাহারা 

অধিক সংখ্যায় আলিবেন বলিয়া হযর্তকে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। এইব্পে 

ইনলামের জ্যোতিঃ সকলের অলক্ষ্যে মদিনা নগরে প্রবেশ করিল । 

হযরত নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের 

লফলতার স্বপ্ন একটা ক্ষীণ স্তজ্রে ছুলিতে লাগিল । 

নান। প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া একটি বদর কাটিয়া গেল। আবার 

হজের লময় উপস্থিত হইল। হযরত সতৃষ্নয়নে মদিনাবাপীদিগের পথপানে 
চাহিয়া রহিলেন। 

মদিনা! হইতে এবার সত্যনত্যই অধিকনংখ্যক লোক হজ করিতে 

আমিলেন। পুবোক্ত আকাব। উপত্যকায় তাহারা হযরতের সহিত গোপনে 

লাক্ষাৎ করিলেন। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের অনেক গণামান্ত ব্যক্তি 

ইহাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত তাহাদিগের আস্তরিকতায় মৃ্ধ হইলেন। 
নূন আশায় তাছার মন ছুলিয়া উঠিতে লাগিল! তিনি সবলকে যথারীতি 
উপদেশ দান করিলেন । উপদেশ শুনযা সঙ্গিনাবাদীর! সুগ্ধ হইয়া গেলেন। 

তখন যাআদিগের গ্রত্তিনিধি শ্বব্ূপ দ্বাদশ ব্যক্তি হযরতের হাতে হাত 

রাখিয়া শিম্নলিখিতবরূপ শপথ গ্রহণ করিলেন £ 

€১) আমরা একমাত্র আল্লাহ. তালার উপামনা! করিব এবং অন্ত কাহাকেও 

তাহার শরীক করিব না। 

(২) ব্যভিচার করিব না। 

০) চুরি করিব না। 

(৪) আপন নস্তান-সন্ভতিকে হত্যা করিব নাঁ। 

(৫) কাহারও বিরুদ্ধে চোগলখোরনী করিব ন1। 



১৫৫ অন্ধকারের অস্তরালে 

৬) প্রত্যেক নৎকার্ধে আল্লার রহ্থলকে মানিয়া চলিব, স্তাষ্য কাজে 
তাহার অবাধ্য হইব না। 

ইহাই *'আকাবার প্রথম বাইয়াৎ নামে পরিচিত । 

পাঠক, এই শপথ গ্রহণের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। হযরত 

-নবদীক্ষিতদিগের নিকট হইতে যে-কোন কাধের জন্তই তাহাকে অন্ধভাবে 

মানিয়া চলিবার দাবী করেন নাই; প্রত্যেক সৎকার্ধে আল!র রস্থলকে 

মানিয়া চলিবে ইহাই মাত্র তাহার দাবী। কতথানি নততা, সৎ সাহন 

ও উদ্দারতার পরিচয় এ! আপন প্রচারিত ধর্মমতকে অন্রান্তরূপে সত্য 
বলিয়া! বিশ্বাম লা করিলে, অথবা স্বীয় চরিজ্ম ও ব্যক্তিত্বের শিক্কলংক মাধুধ 

হারা শিষ্যের হৃদয়কে বশীভূত করিবার মত ঘোগাতা ও আম্মপ্রতায় ন৷ 

থাকিলে কোন ধর্মগুরু এমনভাবে কাহাকেও শিল্ঠত্ব ব্রণ করিতে সাহল 

করিবে না। গুরুর কোন্ আদেশ মানা হইবে, কোন্ট হইবে না, পে বিচার- 
ভার শিষ্তের হস্তে! চিস্ত| ও কার্ধের এতধানি স্বাধীনতা দিয়া কাহাকেও 

দীক্ষা দিতে যাওয়। গুরুর পক্ষে নিশ্চয়ই মারাত্মক! যে মৃহূত্ত গুরুর 
-কার্ষে এবং বাক্যে অসামঞ্তহ্য লক্ষিত হুইবে, যে-মুহূর্ত শিষ্তের কাছে 
গুরুর কোন ভগ্ডামি ধরা পড়িবে, যে-মুহ্-ত গুরু কোন অন্ায় বা জঘন্য 

আচরণ করিবে, অথবা যে-মুহর্তে গুকর কোন কাধে শিষোর প্রাণ সাড়া 
দিতে চাহিবে না, দেই মৃহ্তই সে স্বাধীন, সেই মুহূর্তই সে গুরুকে বর্জন 
করিতে পারিবে ইহাই হইতেছে এই শপথের তাৎপধ। ইহা একদিক 
দিম শিষ্যের বিচার-বুদ্ধির বন্ধন-মুক্তি সন্দেহ নাই) কিন্তু অন্তদিক দিয়া 
গুরুর দুর্জয় আধ্যাত্মিক শর্জি ও আত্মপ্রতায়েরও প্রকৃষ্ট পরিচয়। একদিক 

দিয়া ইহা বন্ধনের মুক্তি, কিন্তু অপরদিক দিয়া ইহাই মুক্তির বন্ধন। গুরু 

যদি শাক্তিনান হয়, উদ্দেস্ট যদি দাধু হয়, তবে শিষ্য কেন তাহার বিধি- 

নিষেধ মানিবে না? মানিতেই হইবে । আপন চরিআ্র দিয়া, আদ্শ 
দিয়া, প্রভাব দিয়া গুরু শিষ্কে তাহার বশে আনিবেই--এমনি অটল 

আত্মবিশ্বাম থাকিলে তবেই গুরু তাছার শিষ্কদিগকে অতখ।/নি মুক্তবু্ধির 

আধিকাঁর দিতে পারে-__অন্যথায় নয়। হায়! আজ যদি আমাদের ধর্ম, 
সমাজ বা রাষ্্র-গুরুরা হযরতের এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন! শি্তুপ্দিগকে 
এতখানি অধিকার দিলে গুরুরা নিশ্চয়ই আদশস্থানীয় না হুইয়াই পারিতেন 
না। তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে আপন যোগ্যতা ল্বন্ষে নজাগ 
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থাকিতে হইত, তাহাদ্দিগকেও আত্মোক্সতির জন্ত দাধনা করিতে হইত। 

বল] বালা, ইহা দ্বার গুরু-শিস্য উভয়েই উপকৃত হইতেন, দেশেরও: 
কলাণ হইত। 

বয়ে গ্রহণের পর সকলের প্রস্থান করিবার লময় উপস্থিত হইল। 

হযরত তখন ভক্ত-প্রবর মোসাএব-বিন-ওমায়েরকে তাহাদের লঙ্গে দিলেন। 

মোসায়েব ছিলেন একজন মন্ত্রান্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র। চিরদিন তিনি 

বিলামের ঝেড়ে লালিত হুইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করিবার 

পর তিনি দীনদরিত্র বেশে কাল কাটাইতেছিলেন। পবিক্র কুরআনে, 

তাহার অগাধ অধিকার ছিল। হযরত তাহাকেই পাঠাইলেন মদিনায়-_ 

ইপলামের আচার্য ও প্রচারক বূপে। 
মোসাএব মদিনায় £পীছিয়! নব-দীক্ষিত মুসলমান নরনারীদিগকে ধর্মকর্ম 

শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং অন্ঠান্ত গোজ্ের মধ্যে ইসলাম প্রচার 
করিতে কাগিলেন। ফলে বিভিষ্ম গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ 
করিল । ূ 

কিন্ত এখানেও যে বাধার সৃষ্টি হইল না, এমন নম্ব। মোসাএব মদিনায় 
আসিয়া আলাদ-ব্নিজারারা নামক এক ব্যক্তির বাটিতে অবস্থান করিতে- 

ছিলেন । বিভিন্ন গোজের মধ্যে বিক্ুপে ইসলাম প্রচার কর! যায়ঃ উভয়ে 

তাহ পরামশ করতেন। এচার-কাধে আলাদ মোসাএবকে যথেই সাহায্য 

করিতেন। উত্তয়ের চেষ্টায় যখন ধীপ্পে ধীরে ইপলাম প্রসার ল/ভ কৰিস্তে 

লাগিল, তখন আশহাল গোত্রের দলপতি লাদ-ইবনে মা'আজ এবং বাঙ্ছ- 

জাফর গোত্রের দলপতি উসাফেব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। 

মোসাএব এবং আসাদের জনই যে মদিনায় ধর্মবিপ্লব দেখা দিতেছে, ইছা। 
তাহারা ভলভাবেই বুঁবতে পারিলেন। ইহার্দিগকে দমন করিবার জন্ত 

ভাই উভয়ে তৎপর হুইয়া উঠিলেন। 

একদিন আসাদের গৃহে বিশিষ্ট মুসলমানদিগের একটি পরামশ+-লভা। 
হইতেছিল। সংবাদ পাইয়া লা'দ উপায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ॥ 

বলিলেন £ “ব্শিয়া বশিয়া কী করিতেছ? দেখিতেছ না মোসাএব ও 

আসাদ আমাদের কী লধনাশ করিতেছে? যাও, তুমি গিয়া ইহাদিগকে 
বিছু শিক্ষা দিয়া আইল এবং বলিয়া আইল, আমাদের গোত্রের কাহারও 
উপর যেন তাহার! হস্তক্ষেপ না করে। আমি নিজেই যাইতাম, কিন্ত. 



"১৫৭ অন্ধকারের অন্তরালে 

পাজী আদাদটা আমরাই খালাতো! ভাই। অন্তথায় ওর মাথাটা আমিই 
কাটিয়া! আনিতাম।” 

উসায়েব অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের গৃহে উপস্থিত 

হুইল । মোপাএবকে দেখিতে পাইয়া সে কর্কশ ভাষায় তাহাকে গালাগালি দ€] 
বলিতে লাগিল £ “শীঘ্র মদিন। ছাড়িঘ্না চলিয়া! যাও, নতুবা ভাল হুইবে না '” 

মোসাএব তহৃত্তরে ধীর নআও্ধরে বলিলেন £ পআহ্বন, বুনন! আমদের 

বক্তব্য শুনুন, তারপর ষদি কিছু অন্যায় দেখেন, বলিবেন।” 

মোসাএবের এইবূপ ভদ্র ব্যবহারে উপায়েব একটু লজ্জিত হইয়া আদন 
গ্রহণ করিল। মোলাএব তখন ইললামের মছিম। বাখা করিতে লাগিলেন 

এবং স্থললিত স্বরে মাঝে মাঝে কুরম্ানের আয়াত পাঠ কিয়া শুনাইতে 

লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ উপায়েবের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল? ফলে সে 

লেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিল । - 

এদ্রিকে লা'দ উপায়েবের পথপানে চাহিয়া বপিয়া আছে। কিছুক্ষণ 

পরে উদায়েব কিবরিয়া আমিলে তাছার ছাবভাব দোখয়া লে সঞ্চঃ হই-ত 

পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল: “কিহে, কতদূর কী করিয়া আদলে ?” 

ইউলায়েব নিজের ধর্ম পরিবর্তনের কথা আপাততঃ প্রকাশ করিলেন না। 

বলিলেন £ “আপনার নির্দেশমত লমন্তই আমি উহাদিগ:$ বলিম্াছ। 

কিন্ত আপনার সছিত পরামর্শ না করিয়া তাহারা কোন-কিছুই করিতে 

রাজী নয়। কাজেই আপনার সেখানে একবার যাওয়া নিতান্ত দরক|র।” 

সাদ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। লেই উত্তেজিত অবস্থাতেই 
(সে আসাদের শৃহুপানে ধাবিত হুইল । রি 

মোসাএব ও আসাদকে একজে দেখিতে পাইয়া! সা'দও গালাগাল দিয়া 

'উঠিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে মোপাএব পূর্ব নম্র ধীরঙাবে লা'দকে 

আহবান করিলেন এবং ইসপগামের লৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়। তাহা বুঝাইতে 

লাগিলেন। আশ্চর্ধের বিষণ, ক্ষণকালের মধ্যে সা"দও মন্ত্র মুগ্ধৎ 'বনী দত 

হুইয়। প্রকাশ্টে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। 

অতঃপর তিনি আপন লোকদিগের নিকট কিরিয়া শিয়া বলিতে লাগিলেন £ 

"হে আশহাল্ গোত্রের লো কগণ, তোমরা আমাকে কী মনে কর, বল?” 

কলে জমন্বরে উত্তর দ্িলঃ “আপনি আমাদের গোত্রের লবহ্রেঠ 

ব্যক্তি,_আপনি আমাদের নেতা ।” পু 
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“তবে শোন, আমি মুসলমান হইয়াছি; আমি আর এখন তোমাদের 
কেউ নই। যে পধস্ত না তোমরা মুসলমান হইতেছ সে পর্যস্ত আমার সহিত 
তোমাদের কোন সংশ্ব নাই।” 

উসায়েব পূর্ব হইতেই প্রস্তত হুইয়া ছিলেন। তিনিও স্থযোগ বুঝিয়া 
ঘোষণা করিলেন যে, তিনিও মুসলমান হুইয়াছেন। উভয় দলের অন্থান্ত: 
দমন্ত লোক তখন বিনা বাক্যব্যয়ে আপন আপন নেতাদের অস্থদরণ করিলেন।' 

এইরূপে আশ হাল ও জাফর গোন্রের লোকেরা মুসলমান হুইয়া গেল। 

মক্কায় হযরতের নিকট এই সম্মত খবর পৌছিতে লাগিল। এই লফলতার' 
শুচনায় মনে মনে তিনি সহল্ববার আল্লাহ তালাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে আরও একটি চমত্কার ঘটনা! ঘটিল। আকাব। হুইতে ষে 
গব মদিনাবাসী বয়ে হুইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তরুণ 

যুবক মা'জ ছিলেন অন্ঠতম। কিন্ত তাহার পিতা (আমর ) তখনও হিলেন' 

ঘোর পৌত্তালক। মনাৎ ঠাকুরের হুম্দর একটি মুতি তিনি গৃহে রাখিয়া- 
ছিলেন। মা'জ তখন মহল্লার অন্যান্য তরুণ মুসলিম-যুবকদের সজে 

পরামর্শ করিলেন-কি করিয়া তাহার পিতাকে এই মুতি-পূজা হইতে 

বিরত করা যায়। লকলে একট যুক্তি স্থির করিলেন। একদিন রাক্কে 

গোপনে তাহারা সবাই মিলিয়া মুতিটিকে নর্দমায় ফেলিয়া রাখিয়! 
আসিলেন! পরদিন আমর মুতি না দেখিয়া মহা খাপ্সা হইয়া খোজাখুজি 

আরম করিলেন এবং যাহার এই কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ধরিতে 

পারিলে লমুচিত শাস্তি দিবেন বলিয়া শালাইলেন। অতঃপর বহু চেষ্টায় তিনি, 

মুতিটির সন্ধান পাইলেন এবং নর্ঘমা হইতে তুলিয়া আনিয়া ভাল করিয়া 
ধুইয়া-মুছিয়া পুনরায় বথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ২১ দিন পরে আবার! 
সৃতি চুরি। আবার সেই নর্দমায় পুনঃপ্রান্তি। কয়েক দিন এইক্প 
হইবার পর আমর এবদিন রাত্রিবেলায় নিজের তরবারি দেব্যুতির পায়ের 

কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, “হে ঠাকুর, ছুন্ৃতকারীদিগকে তুমি শান্তি- 

দিও।” কিন্ত তার পরদধিনও দেখা! গেল, দ্েবমৃতি উধাও এবং মেই একই 
্বানে তিনি শাফিত। তখন আমরের ঠৈতস্ হইল। তিনি বুঝিতে: 

পারিলেন, পাষাণ,দেবতার কোনই শক্তি নাই। থাকিলে নিশ্চই নে" 
তরবারি তুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই উপলক্ির ফলে তিনি, 
তৎক্ষণাৎ ইললাম গ্রহণ করিলেন । 



পরিচ্ছেদ $ ৩১ 

কিষিরতের পূর্বাভাস 

দেখিতে দেখিতে আরও একটি বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় হজের লময 
আমিল। 

এবার মদিনা হইতে প্রায় ৫** শত যাত্রী হজ করিতে আমিলেন। 
সেই দংগে ৭৩ জন মুসলিম পুরুষ ও ২ জন নারীও মক্কায় আলিয়া 
পৌছিলেন।* ইতিপূর্বে মক্কা হুইতে হযরতের যে-কতিপয় শিশ্য মদিনায় 
গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, আগগ্কক দলের মধো তাহাদেরও কেহ কেহ 
ছিলেন। হুযরতের উপর» ষে কোবেশগণ অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে 
এবং মক্কায় তাহার জীবন যে অতিষ্ঠ হইয়াছে, এ কথা মনিনাবাসী মুসলমানের 
অবগত ছিলেন। তাই তাহারা হযরতকে মদিনায় লইয়। যাইবার জন্ত মকায় 
আমিলেন। ৃ 

হযরত মদ্দিনাবাসীদিগের আগমন সংবাদে উৎফুল্প হইয়া! উঠিলেন। স্থির 
হইল, সেই আকাবা৷ পর্বতের নির্জন পাদদেশে তিনি গোপনে তাহাদের দহিভ 
গাক্ষাৎ করিবেন । 

্িল্হজ্জ, মাসের ১২ই তারিখে গভীর রাঝে হযরত আকাবার উদ্দেশ্টে 
গৃহ হইতে বাহির হইলেন । নংগে চলিলেন হুষরতের অন্ততম পিতৃব্য 
আব্বাপ। আবুতালিবের ম্বতুযুর পর আব্বাসই ছিলেন হযরতের নিকটতম 

আত্তীয়। আবৃত।পিবের সায় তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, অথচ 

হযরতের গ্রাত তাহার ন্েহের অন্ত ছিলনা । পাছে কোরেশগণ এই 

ক এই দুইজন নারার নাম নুদাইধা ও আস্য। | নুসাইব। বীর-রমণী ছিলেন। পরবর্তাঁ- 

কাটলে রহুলুল্লার সহিত তিনি যুদ্ধে শিরাছিলেন । তাহার ছিল ছুই পুত্র : ভাবীর ও আবছুলাহ,॥ 

ইয়ামামার ভগ নবী মুপাইলম| ঘঢনাত্রমে হাবীবকে বন্য করে এবং তাহার ইসলাস-লীতির 

জন্চ ভাহাকে টুক41 টুকৃ1 করিয়! কাটিয়া ফেলে । ইহার প্রতিশোধ শ্রহণের জন্য মুমলিম 

সেনাদল যখন মুসাই!লমার বিরুদ্ধে ইয়ামামায় অভিযান করেন, তখন নুসাইবাও তাহাদের 

ংগে বান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । মুপাই লিম1 নিহত ন] হৃওয়] পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করিতে 
খাকেন। যুদ্ধ,শেষে যখন তিনি মদিনায় ফিরিক! আসেন তখন তাহার অংগে তরবারি ও বর্ণার 

বান্টি আঘাত দুষ্ট হইয়াছিল । --( ইবনে-ইবহাক ) 
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গোপন বৈঠকের কথা জানিতে পারিয়া হযরতের কোন অনিষ্ট সাধন করে, 

অথবা অন্ত কোন আপদ-ধিপদ ঘটে, এই আশংকাতেই আব্বা হষরতের 

জংগে গিয়াছিলেন। 

আকাবা! উপত্তাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা! হইল। 
মদ্দিনাবাসীরা হযরতকে সংগে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তখন 

আব্বাস তাহাদিগকে সম্বোধণল করিয়া বলিলেন £ “আপনার মুহম্মদকে 

লইয়া যাইতে চা'হতেছেন, কিন্ত ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। আগাগোড়া 

ভাবিয়া দেখুন । মু্মনে লইতে গেলে আপনাদিগকে অনেক বিপদের 

জম্মবীন হইতে হইবে। মন্ক'বাপীরা আপনাদের উপর ক্ষেপিয়া যাইবে এবং 
খুব সম্ভব আপনাদের বিক্দ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে । তখন যদি আপনারা বিপদ 

দেখিয়া পশ্চাদপদ ভন ?% 

আব্বাসের কথাগুলি কাহারও ভাল লাগিল না। সকলে একবাক্যে বলিয়! 

উঠিজেন £ “এগ্রলুল্প হ 'নজ্জে কী বলেন, তাহাই আমরা জানিতে চাই ।” 
তখন হুযর» প্রথমে কুরমান পাঠ করিয়া কলের অন্তর আল্লার দিকে 

রজু করাইয়া গিলেন। তারপর ইসলামের মাহাত্ময সম্বন্ধে সারগর্ত উপদেশ 

দিয়া বলিতে লাগলেন £ “আমি তোমাদের সংগে যাইতে প্রস্তত। তবে 

একটি কথা । আমার সংগে আমার শিষ্যদিগের কথাও তোমাদিগকে 

ভাবিতে ছইবে। অক্কয় মামার যে-সমন্ত শিষ্য আছে, তাহাদিগকে ফেলিয়া 

আমি একা যাইতে পারি না। তাগাদ্দিগকেও তোমাদের আশ্রয় দিতে 

হইবে, +ক্ষ। করতে হইবে । কোমাদের ভা তাহারাও যখন লত্যের 

সৈনিক, তখন তোমাদ্দের সহিত তাহাদের কোন পার্থকা নাই। আমার 

নিজেও জন্ত আরম বেশী ক্ছুই বলিতে চাহি লা। আমি যখন তোমাদেরই 

একজন হইয়া যাইতেছি, তখন তোমরা নিজের পরিজনবর্গের প্রতি যেক্ধপ 

ব্যবহার কর, আমার প্রতিও পেইব্শ করিবে । শ্বগোজ্রের বা ্বজনগণের 

কেহ যর্দি বিপদে পড়ে, তথন তোমরা যেরূশ তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্ট( 

কিয়া থাক, আমাতেও তহটুকু করিবে, এর বেশী নয়। আমিও তোমাদের 

লনহুত ঠিক তদ্রোই বাবহার করিব। তোমাদের বন্ধুর আমি বন্ধু হইব, 

শত্রুর আমি শক্র হইব । লর্বোপরি ষে-অল্প্ার পাক-কালামকে তোষর৷ গ্রহণ 

করিলে, প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবে এবং সত্যপ্রচারে যথাসাধ্য আমাকে 
আাহায্য করিবে-_ইছাই আমার প্রস্তাব ।” 



৩৬১ হিষরতের পূর্বাভাস 

তখন সকলে উল্লসিত হইয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন : প্প্রস্তত, 

আমর! প্রস্তত! জীবন-মরণে আমরা আপনার চিরসঙ্গী হুইস্া রহিব, 
কোন বাধা, কোন বিপদ্কে আমরা মানিব না। আপনার জগ্ত--ইসলমের 

জন্য--মত্যের জন্ত-_-আল্লার জন্ত আমর আমাদের জান্ ও মাল কুরবান 

করিব। মক্কায় আপনার যে সকল শিষ্য আছেন, তাছাদ্দিগকে আমরা 

লাদরে গ্রহণ করিব। সকলকে ভাইয়ের মত ভালবাদিব। প্রয়োজন 
হইলে কোরেশদিগের মহিত আমরা যুদ্ধ করিব। হে রন্থলুল্লাহ,, আমাদিগকে 

বাইয়াৎ করুন ।” 

হযরত তখন মদ্নাবালীর্দিগকে বাইয়া, করিলেন। হযরতের হাতে 

ছাত মিলাইয়া লকলে দীক্ষা লইলেন। নীরব আকাশের তলে নিন 

বনানীর পাদদেশে অন্ধকার রাত্রির নিস্তবূতার মধ্যে দগতোর জগ্ত একদল 

লোক এইরূপে শপথ গ্রহণ করিল। কল্যাণ-বুদ্ধির এমন শুও উন্মেব 
খুবই বিরল। 

ইহাই আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াৎ। 
শপথ গ্রহণ শেষ হুইনে হযরত বলিলেন £ তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে 

দ্বাদশ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া দাও । হযরত ইঈশার দ্বাদশ 

'শিষ্বের স্তায় তাছারা! আমাকে কেন্দ্র করিয়। সত্য প্রচার করিবে ।* 

হযরতের আদেশক্রমে তখন আউস্ ও খাঙ্গরাজ গোত্র হইতে নিঙ্্- 
লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন £ (১) আবু ঈমামা আনাদ বিন্ 
জোরারা, (১) লাদ বিন্ রাবী, (৩) আবহুল্লাহ্ বিন্ রওয়াছা, (৪) রাকী 

ফাযহশুরুষ্থের হবাদশ শিল্ের নাম ৫ 910207 (70051 )5 £৯00007 027855 (50 

9 769০০০ ), 1000, 10171110, 8569100065০ 0017900555 15076৬7 

]91065, (501) 0? 4£1019605 ),11591002515155 81000200751 0 ৮227৮5 ) 

প্রবং 00095 15০2106, ইহারা বিশুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। কিন্ত হহারাই 

বিশ্বাদঘাতকতা করিয়। বিশু:ক ইহুদিদের হত্তে ধরাইপ্স| দেন । 05095 1509191 মানত 

ব্রিশটি টাকার লোডে আপন ধর্ম গুরুকে শক্রহন্তে সর্প করেন। এই বিপদের দিনে অঙ্ঠানা 

শিষ্যেবাও যিশুকে কোনরূপ দাহাধা ন। করিক়! পাপাইপ| যান £ ফলে বিশুকে জুশ বিদ্ধ 

করিয়া মারিয়া ফেললবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্ত হঘরত মুহম্মদের খাদশ শিল্ত পন্বস্কে 

(শুধু দ্বাদণ কেন, কোন শি্ সপ্বন্ধেই ) বিষালঘাতকতার অপবাদ? আত পর্বন্ত কেহ দিতে 

পারে নাই। তাহার ছাদশ শিষ্ের প্রার সকলকেই আলে, রহ্ল এবং ইনলামের জন্ক 

শহীদ হুইয়াছিলেন। 



বিশ্বনবী ১৬২ 

বিন্ মালিক, €৫) বারা বিন্ মারুর, ৬১ আবহৃজ্লাহছ, বিন্ আমর» 
(+) ওবাদা বিন্ ামিত, ৮) লা"দ বিন্ ওবাদা, (৯) মোনজার বিন্ আমর,, 
(১০) উসায়েদ বিন্ ছজায়ের, (১১) লা”দ বিন্ খাইসামা, (0১২) রিফা বিন্ 

আবুল মন্জির। 

হযরত দকলকে উপদেশ দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। মদ্দিনাবাসীর! 
লতর্কতার সহিত আপন তাবুতে ফিরিয়া! গেলেশ। হৃষ্টচিত্তে হযরতও গৃহে 
ফিরিলেন। 

আ.কাবার এই দ্বিতীয় শপথ জগতের ইতিহামে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই- 
দিন এইখানে পাপ-পুণ্যের এক জীবন-মরণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং জগতের 
চিরাচরিত রীতি অনুসারে পুণ্যেরই জয় হইয়াছে । যদি এইদিন মদিনাবাপী 
মুললমানের] হ্যরতকে শ্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এমন আগ্রহ প্রকাশ না 
করিতেন, যদি তাহারা সত্যের জন্ত এমন করিয়া যথাসর্বন্থ বিলাইয়া দিতে 

. প্রস্তত না হইতেন, তবে ইসলামের বিজয়-অভিযান কেমন করিয়া, কোন্ পথ 
ধরিয়া অগ্রসর হইত, বুঝা! কঠিন। জগতের লমস্ত কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ, 
হুইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের শোতে ধরণী ভাঁসয়া যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিল; পুণ)ভূমি মাদনা সেই চরম অভিশাপ হইতে নিশ্চয়ই সেদিন 
পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছে 

বস্ততঃ মদিনাবালী মুসলমানদিগের “আনলার, (মিত্র ) নাম সত্যই নার্থক- 
হইয়াছে । তাহারা শুধু হযরতেরই মিত্র নন, পুপ্য ও কল্যাণেরও মিজ্র। 



পরিচ্ছেদ £ ৩২ 

শিশ্তদিগের প্রস্থান 

কাফেল। মদিনায় ফিরিয়া গেল। 

কোরেশগণ গুপ্তচরদিগের মুখে শুনিতে পাইল, মদিনাবাপীদিগের লহিত 

মুহম্মদের একটি গোপন চুক্তি হুইয়৷ গিয়াছে এবং তাহারা মুহম্মনকে সাহাষা 
করিতে প্রস্তত। এই সংবাদে কোরেশগণ আবার উত্তেঞজিত হইয়া উঠিল। 

মদ্গিনাবালীদিগের উপরেও এবার তাহাদের আক্রোশ ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা 
স্থির করিল, তীর্ঘমাস উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই ইহার একট বুঝাপড়া করিবে । 

এন্দকে হযরত তাহার শিষ্যদিগকে আপন-আপন স্থবিধা মত গোপনে 

গোপনে মদিনায় প্রস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। গৃহ-স্থখ, আত্মীয়ত্বজন, 

ধন-লম্পদ ও জন্সভূমির মায়া কাটাইয়া সত্যের সেবকগণ অক্নান বদনে তাহাই 

কঠিতে প্রস্তত হুইলেন। মুসলমানের ন্বদেশ যে ভৌগোলিক নয়--আদর্শ- 
ভিত্তিক, এই লত্যেরই সেদিন রেখাপাত করা হুইল। 

মুসলমানগণ মন্ক ত।াগ করিয়া মদিনায় চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে কোরেশ 
দলপতিগণ প্রথমতঃ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল না। তাহারা মনে করিল, আপদ দুর 
হইয়া যায়, ভালই । শিদ্যঞ্ুলি দেশ ত্যাগ করিলে মক্কাভূমি অধিকতর নিরাপদ 

হইবে এবং মুহম্মদ স্হায়হীন হইয়া পণ্ডিবে। তখন তাহাকে দমন কর! 

কষ্টকর হইবে না। ইহাই মনে করিয়া তাহার! মুললমানদিগকে বাধ! দিবার 

সেক্স কোন ব্যাপক চেষ্টা করে নাই। কিন্তু শীগ্রই তাহারা মত পরিবর্তন 

কফরিল। শিকারকে ছাড়িমা দেওয়ার পূর্বে জোকে যেমন তাহার প্রতি 

অহেতুক নিধাতন করিয়া আনন্দ পায়, কোরেশগণ দেই নিষ্ঠঠব আনদ্দের 
লোতে মাতিয়া উঠিল । ভাবিল, ধ্জ্োহীরা যখন চলিয়াই যাইতেছে, তখন, 

যাহাকে যেক্প পারা যায, একটু শিক্ষা দিয় ছাড়িয়া দিলে ক্ষতি কী? ইহাই: 
ভাবিয়। তাহারা মুদলিম দলনে প্রবৃত্ত হইল । 

তখনকার নিধা তন কাছিনী শ্রংণ করিলে একদিকে যেমন মুললমানদিগের 
ছুঃখে হা" বিগলিত হইয়া যায়, অপরদিকে তেমনি তাহাদের সত্যাগ্রছ, 

কষ্টপাহফুতা, আত্মত্যাগ ও মহত্ব দেখিয় গৌরবে ধুক ভরিয়া উঠে। ' আমর! 

নিয়ে ছুই-একটি দৃষ্টাত্ত দিতেছি ঃ 
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(১) সোহায়েব রুমী নামক এক ব্যক্তি বছদিন যাবৎ মক্কায় বাদ 
করিতেছিপেন। ব্যবদা-বাণিজা করিরা তিনি প্রভূত ধনদম্পত্তির অধিকারী 

হুইয়াছিলেন। সোহায়েব মদিনা যাআা করিতেছেন শুনিয়া কোরেশগণ 

তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল £ প্ভুমি আমাদের দেশে 

আসিয়া বাবসা করিয়া ঘামাদেরই অর্থে বড়লোক হুইয়াছ । সেই অর্থ লইয়া 

এখন তুমি মদিণায় পালাইয়া যাইবে, তাহা! হইবে না। যদ্দি যাও, তবে 

ভ্োমাব সমস্ত অর্থ মামার্দিগকে দিয়া যাইতে হইবে ।* 

ক্োরেশগণ ভাখিল, আঙ্গীবন পরিশ্রম করিয়া সোহায়েব যে-অর্থ নঞ্চয় 

করিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই সে রিক্ক হত্তে মিনায় ষাইতে 

ন্রাজী হইবে না। 

সোহায়েব উত্তর দিলেন: প্বুঝিতে পারিয়াছি। এই অর্থের জন্তই 
তোমাদের আপত্তি ?” 

কেরেশগণ বলল £ পহা |* 

সোহায়েব তহুন্তরে বলিলেন £ “বেশ। যর্দি আমি এই অর্থের দাবী 

না করি?” 

কোরেশগণ মোহে বলিয়! উঠিল ২ “তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়। 

দিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই,” 

.গ্তথাস্ত ।”” বলিয়াই পোহায়েব শূন্য হস্তে উটের পিঠে চাপিয়া, 
বসিয়া উঠফে যাইধার ইংগিত করিলেন। উট ধীরে ধীরে মদিনার পানে 

অগ্রসর হইতে লাগিল। রাশিকঁত অর্থ ও আলবাবপত্ত্র পিছনে পড়িয়া 
রাঁহল। 

(১) আবু-নাল্ঘা নামক এক ব)ক্তি তাহার স্ত্রী উদ্মেসাল্মাকে সংগে 

লইয়া মন্নায় যাইতোছলেন। উন্মে সাল্মার কোলে ছিল একটি শিশুপুত্র। 
ংহান্দ পাইয়া উভদ্ধ কুলের আমশ্মীয়ন্থজন আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিল। 

উম্মে সাল্যার পিতৃকুলের লোকেরা আবৃ-সাল্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
'লাগিল £ “নবাধম, তুই জাহারমে ধাঁ, ষা-; কিন্তু আমাদের বংশের 

একটি কন্তাকে তোর লংগে যাইতে দ্রিব কেন?” এই বলিয়া তাহার! 

আন্মে পাল্যার হম্ত আকর্ষণ করিল। ঠিক সেই সময় আবু-সাল্মার স্বগোতরের 
জোকরাও বলিঘ্া উঠিল, “হতভাগা, তোর কপাল পুড়িয়াছে, তুই দুর 

হ। কিন্ত আমাদের কুলপ্রদীপ এই শিশুটিকে আমর] ছাড়িব কেন 1?” 
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এই বলিয়া উম্মে-শাল্যার বুক হুইতে তাহারা শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতে 
উদ্ধত হইল। তখনকার দৃশ্ত বাস্তবিকই হাদয়বিদারক | ম্বামীগতগাণ! 

উন্মেসাল্মা একদিকে স্বামীর বন্ত্রাঞ্চল টানিয়া ধরিয়াছেন, অপরাদিকে গাৎ- 

প্রতিমা শিশুপুত্রকে আকড়িয়া আছেন, আর আবু.সাল্মা উভয়কে রক্ষা 
করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত পাষাণ হায় কোরেশগণ 

কিছুতেই বিচলিত হইল না। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে, এবং মাতার «ক্ষ 

হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া৷ লইয়া বীভৎস আনন্দরোলের মধ্য দিয়া তাহারা 
স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। আবু-সালম। একা নিবাক, নিম্পন্দ হইড়া সেখা?ন 

ধাড়াইয়া রহিলেন। একদিকে স্ত্রী পুজ্ের আকধণ, অপরাঁদকে দত্যের 

আহ্বান ; একদিকে মিথ্যার ঘন- অন্ধকার, অপরদিকে সত্যের আলো । কোন্ 

দিকে যাইবেন ? কোন্ পথ বরণ করিবেন ? 
মুহূর্তমধ্যে আবু-লাল্মা নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া জইলেন। 

“বিসমিল্লাহ, বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি উটের পিঠে চড়িয়া মিলার দিকে তাহার 

মুখ ফিরাইয়] দিলেন। উট মরুপথ ধরিয়া ধীরে ধারে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
এদিকে উন্মে-সাল্মার যে-দশা হইল তাহা বর্ণনাতীত। স্বামী-পুজের 

বিয়োগবেদনায় তিনি একেবারে কাতর হুইয়া পড়িলেন। যে-স্থানে এই' 

হ্বদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, প্রতিদিন সন্ধার জময় সেই স্থানে 

আসিয়। তিনি উন্মা্িনীর স্তাষ ক্রন্দন করিতেন। নরাধমগণের অন্তরে তবুও 

দয়ার উদ্রেক হইল ন1। তাহারা বলিল £ “মুহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর, 

তবে তোমার পুহকে ফিরাইয়। দিব।” কিন্তু উন্মে-সাল্মা তাহাতে কিছুতেই 

রাজী হইলেন ন|। 
প্রায় এক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। তখন উন্মে-সাল্মার এক নি কট- 

আত্মীয়ের মনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হুইল। তাহার অঙ্গরোধক্রমে 

উন্মেলাল্মার আত্মীয়গণণ শিশুপুত্রটিকে তাহার লঙ্গে দিতে রাজী হুইল । 
উন্মে-সাল্মা তখন কোনমতে একটি উট সংগ্রহ করিয়া শিশুপুত্রদহ নিঃসঙ্গ 

অবস্থাতেই মদ্দিন যাক্জ1! করিলেন। 
_. ক্কী অত্যুজ্জল দৃ্ঠই না ফুটিয়া উঠিল নিস্তব্ধ মরুর বুকে! একটি তক্ুণী 
তাহার শিশুপুক্র কোলে লইয়া! উটের পিটে চড়িয়া এককী মরুভূমি পার হইয়া 

চলিয়াছে--সাথী নাই, পাখেয় নাই, পথ জান! নাই । জন্মভূমির প্রেম, আত্মীয়- 

স্বজনের মাক্জামমত1, অত্যাচারীর উৎগীড়ন ও বাধাদান--সব আজ ব্যর্থ । 
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পথের ছুঃখবষ্ট ও ভীষণতার কথাও আজ তুচ্ছ। উন্মে-সাল্মাকে কেহই আজ 
ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কোন্ যেন চেনা বাশির স্থুর শুনিয়া আজ তাহার 

মনের হরিণ অশান্ত আবেগে ছুটিয়া চলিল। ফ্ুবজ্যোতির সন্ধান মে আজ 

পাইয়াছে, পথের অন্ধকারে তাহার আজ ভয় নাই। শুধুমাত্র আল্লাহ, ও রন্ুলের 
প্রেম সম্বল করিয়া সে আজ পথে বাহির হইল । 

কিছুদূর অগ্রসর হইলে ওসমান-বিন-তালহছা নামক এক আরব যুবকের 
দহিত তাহার সাক্ষাৎ হুইল। ওপমান তখনও ইললাম গ্রহণ করেন নাই । 

একটি নারী ও তাহার শিল্তপুত্র মরুপথে একাকী যাইতেছে দেখিয়া ওসমানের 

মনে কৌতৃছল জাগিল। কাছে আসিথা প্সিজ্ঞাসা করিয়া যখন ঠিনি সকল 

ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন তাহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি 

উন্মে-সাল্মাকে বলিলেন, “বহিন, আমি আপনার লে যাইব ।” উম্মে সাল্মা 

আপত্তি করিলেন না। মানবতার সহজ ধর্মেই একজন বিপস্ধা নারীর সাহাষ্যার্থ 
একজন পুরুষ ভাইয়ের মত তীহার পাশে আসিয়া ধঈাড়াইল। রক্ষের সম্পর্ক 

উল্লংঘন করিয়া! মানবতার সম্পর্ক আজ বড় হইয়া দেখা দিল । 

উভয়ে তখন মানার পথে অগ্রসর হুইলেন। ওসমান উটের লাগাম 

ধরিয়া হাটিয়া চলেন। এক এক মঞ্রিলের পথ যান আর তাহার! ব্শ্রান 

করেন। বিশ্রামের স্মন্ত ব্যবস্থা ও খাছ্যপানির আয়োজন ওসমানই করেন । 

পথের ছুখনষ্ট ও বিপদ হইতে ওমমান উন্মে-সাল্মাকে বীচাইক়া এমনি 

করিয়া মদিনা পৌছান। তারপর কোবা-পল্পলীতে আগিয়া আবুদাল্মাকে 
খুজিয়া বাহির করেন এবং উম্মে সাল্যাকে তাহার হস্তে সমর্পন করিয়া আবার 

তিনি মক্কায় ফিরিয়া আসেন । 

কী স্থন্দর এই চিত্রটি! বারধমী নারীনধাদার কী অতুযুজ্জল দৃষ্টান্ত এ! 
এমনি করিয়া শত বিপদের মধ্য দিয়া শত অত]চার স্হ করিয়া ইসলামের 

অন্ুুরক্ত তক্ত ম'দনায় গিয়! পৌছিলেন। 

ওমর, হারিস প্রভৃতি বিশিষ্ট শষ্যগণও হযরতের আদেশে মদিনায় প্রস্থান 

করিলেন । হযরত নিজে মন্কায় রহিযা! গেলেন ।” সংগে রহিলেন কেবলমাত্র 
ওসমান ও আলি। 

এইক্ধপে শিশ্তদ্গকে সম্পূর্ণ নিরাপদ না করা পর্বস্ত হযরত স্বস্থান পরিত্যাগ 
কগিলেন না। নিজের জীবন বিপন্র করিয়া তিনি রহিলেন শক্রপুরীতে। 
আদশ গুুই বটে!  , 
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দেখিতে দেখিতে তীর্থমাস শেষ হইয়া গেল। 

অবস্থার পরিবর্তনের সংগে লংগে কোরেশদিগের মনে এক নূতন চিন্তার 

উদয় হইল। তাহার! দেখিল, মক্কার মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দেওয়! 
উচিত হুয় নাই। এই বেকুফ্ধির ফলেই অপ্রত্যাশিতভাবে মৃহম্মদের ধর্ম 
মদিনায় গিয়! দৃপ্ত তেজে মাথা তুলিয়৷ দাড়াইতে পারিল। ইহার উপর 

আবার মুহম্মদও তাহাদের সংগে গিয়৷ যোগ দিতে উদ্ভত। এইব্ধপ হইলে তো 

লবই মারটি। ইসলামের তো ধ্বংস হইলই না' পক্ষান্তরে সে আরও অবিকতর্ 

শক্তিশালী হইবার স্থযোগ পাইল; সংগে সংগে মদিনাবাসীরাও তাহাদের 

শত্র হইয়া ঈাড়াইল। কালে যে এই মদিনাবাপীরা তাহাদের সংগে যুদ্ধ 
করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কী? 

ইহাই ভাবিয়া কোরেশ-নেতৃবুন্দ অত্যন্ত বিচপিত হুইয়া পড়িল। অচিরে 

তাহার! পরামশ-সভা আহ্বান করিল। মুহম্মদকে এখন কী করা হইবে, 

ইহাই হুইল সভার আলোচ্য বিষয়। কেহ কেহ বলিল: মুহম্মদ যদি 

তাহার শিখ্যবুন্দের সহিত মক্কা ছাড়িয়া চলিয়! যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি 

কী? মন্কাভূমি তো পবিভ্র হইবে! কিন্তু অনেকে বাধা দিয়া বলিল : না, 

মুহম্মদ চপিয়া গলে মদিনাবাদী এবং আরও অনেকেই তাহাকে পাহাষ্য 
করিবে, তখন বিপদ ঘটিবে। আর একজন বগিলঃ তবে তাহাকে 

যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখ। উহাও অনেকের মনঃপৃত হইল না, কেননা 
বন্দী করিয়া রাখিলেও কোন না-কোন লময় নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহ 

জাশিয়া উঠিবে এবং তাহাতে উদ্দেগ্ত পণ্ড হইয়া যাইবে! শের গিরি- 
দংকটে যখন মুহম্মদকে অস্তরীণ অবস্থায় রাখ! হুইয়াহিল, তখনকার তিক 

অভিজ্ঞতার কথা তাহাদের মনে পড়িল। কাজেই কারারোধের কথা 

অগ্রাহ হুইয়া গেল। তখন গম্ভীরভাবে আবুল উঠিয়া প্রস্তাব করিল £ 

আমি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম মুহম্ম?কে হতা। করা ছাড়া আমাদের 

গত্যন্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলেই ইপলামকে হুত্যা কর! হইবে । 

ইসলামের প্রাণশক্তির উৎ-মুখ তখন রুদ্ধ হুইরা যাইবে। এই পথ ছাড়! 
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বিছুতেই আমাদের কল্যাণ নাই।” সকলেই একবাক্যে এপ্রস্তাব নমর্থন 

করিল) কিন্তু কে মুহস্মদকে হতা। করিবে--তাহাই লইয়। পুনরায় আলো” 
চন! আর হইল। কোন বিশেষ গোছের কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি এ-কার্ষ 
দাধন করিয়া আসে তবে চিরদিন হাশিম ও মুতালিব বংশের লোকেরা সেই 

ব্যক্ত বা গোত্রের উপর হিংসা ও বৈরীভাব পোষণ করিয়া চলিবে। কাজেই 

কেহ তাহাতে রাজী হইতে চাহিল না। তখন আবুযহল পুনরায় প্রত্তাৰ 

করিল £ গুতে)ক গো হইতে এক-একজন প্রতিনিধি নিবাচিভ করা হুউৰ 
এবং তাহারাই একযোগে মুহণ্মদকে হত্যা করুক। | 

এই গুস্তাব দবজেরই মনঃপুত হইল। প্রতিনিধি নিবাচনও হুইয়। গেল। 

স্থির হইল গভীর রাত্রে গকলে গিয়া! মুহম্মদের গৃহ ঘেরাও করিয়া রাখিবে, 
প্রতাষে মুহম্মদ যেই বাহিরে আলবে, অমনি দকলে একযোগে তাহাকে 
হত্যা করিবে। 

রাত্রি আমিল। গৃঁছে গৃহে লকলে ঘুমাইয়। পড়িল। আবৃযহল প্রমূখ 

কোরেশ ছুবৃত্তগণ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হুইয়া হযরতের গৃহ বেইন করিয়া 

ছ্রাড়াইয়া গেল। 

এদিকে হযরতের কিছুই জানিতে বাকী রহিল না। জিক্রাইলের মারফৎ 

কোরেশদিগের এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথ অবগত হুইয়। তিনিও প্রস্তত হুইলেন। 

ভৎঙ্গপাৎ তিনি তরুণ যুবক আলিকে ডাকিয়া যথারীতি উপদেশ দিলেন । 

অতঃপর সকলের অলন্দ্য খিড়াঁক দরজ্ঞা দিয়া কখন যে বাহির হইয়া গেলেন, 

কেহই তাহা! ভানিতে পারিল না। আলি নিবিকারচিত্তে একখানি চাদর 

মুড়ি 1দয়া হযরতের শধ্যায় শুইয়া রহিলেন। 

রজনী প্রভাত হইল। মুহম্মদ তবুও গাত্রোথান করিতেছেন না 

কেন? কোরেশ দুবু তগণ ব্ল্মিয় মানিল। ক্রমেই তাহারা উ'ছগ্র হইয়া 

উঠিতে লাগিল। অবশেষে গকলে জোর করিয়া গৃহে ঢুকিয়া হযরতের 

শয্যার চতুদিকে ঘিরিয়া দ্রাড়াইল। প্রথমতঃ তাহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থাতেই 

হ্যরত্কে হত) করিতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু আবুযহল দোঁধল, ওরূপ 

কাপুরুষতার কোনই এয়োছ্ছন নাই। শিকার যখন একেবারে হাতের মুঠার 

মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন একটু খেলাইয়া হত্যা করাই তো! বেশ 
কৌতুকগুদ। ইহাই ভাবিয়া হযরতের উদ্দেস্টে অকথ্য ভাষায় গালাগালি 
দিতে দিতে আবুষহল কল্সিত মুহম্মদের অংগ হইতে চাদরখানি ছেচক 
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টান দিয়া লরাইয়া ফেলিল। স্থভানাজাহ.! এ কি! মুহম্মদ কোথায়? 
এ যে আলি! সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পঁড়প। লমস্ত 

ক্রোধ গিয়া পড়িল বেচারা আলির উপর। আবৃষহলের ইচ্ছা হইল, 

আলিকে খুনু করে। ক্রোধ লম্বরণ করিয়া লে বলিল ঃ “বল্ দুরাচার, 
মুহম্মদ কোথায় ?* 

বলদৃপ্ত কঠে আলি উত্তর দিলেন : “আমি তার কী জানি! তোমরা 

কী আমাকে তোমাদের চর নিষুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলে নাকি যে আমাকে 
জিজ্ঞাল। করিতেছ ? নিজেরাই খুজিয়া বাহির কর ন।।” বলিতে বলিতে 

তিনি নিভীক চিত্তে ঘরের বাছির হুইয়া গেলেন। 
আলিকে পীড়ন করিয়া অনর্থক সময় নই করা বুক্ষিযুক্ত নয় ভাবিয়া ঘাতক- 

দল.মুহপ্মদের সন্ধানে বাছির হুইল । হযরত ষে মদিনায় প্রস্থান করিবেন, 
এ কথা তো৷ পূব হইতেই তাহাদের জানা ছিল । সেই অন্গমানের উপর নির্ভর 

করিয়াই তাহারা সন্ধান-কার্য আরস্ভ করিল। 
এদিকে রসুলুল্লাহ, বাটির বাছির হুইয়া লর্বপ্রথম আবুবকরের গৃহে উপস্থিত 

হইলেন । পুর্ব হইতেই মদিন! যাত্রা লম্বদ্বে তিনি আবুবকরের সহিত গোপন, 
পরামশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কী করিতে হইবে, না-হইবে সমন্তই সুস্থির করা 

ছিল। হুধরত তাড়াঅড়ি আবুবকরকে সঙ্গে লইয়। বাছির হই! পড়িলেন । 

স্থির হইল, মক্কার তিন মাইল দূরবতাঁ সওর পর্বতের গুহায় গিয়। তাছারা 
আত্মগোপন করিবেন; তারপর স্থযোগ ও স্থবিধামত লেখান হইতে মদিনা 
রওন] হুইবেন। যাইবার লময় আবুবকর আপন পুত্র আবদুল্পা এবং কন্তা 
আস্ম। ও আয়েষাকে বলিয়। গেলেন, তাহার! যেন প্রতিদিন দন্ধ্যারাজে চুপে 

চুপে কিছু খান্ত্রব্য পাঠাইয়া দেয়। 

তারার আলোকে পথ দেখিয়া উভয়ে অগ্রসর হুইলেন। প্রভাতকালে 
তাহার! লওর পর্বতে উপনীত হইলেন । 

ওদিকে কোরেশগণ আলিকে ছাড়িয়া, দিয়া ততক্ষণৎ আবুবকরের 
গুহস্থারে আসিয়া ভীষণ বেগে করাঘাত করিতে লাগিল। তথন আস্ম! 
ও আয়েষা গৃহে উপস্থিত ছিলেন। আস্মা যুবতী, আয়েষা কিশোরী । 
ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। আস্মা আপন বস্্রাদি স্থবিস্বত্ত 
করিয়া নির্ভীক চিতে ছুয়ার খুলিয়া দিলেন। খুলিতেই দেখিতে পাইলেন 
ছুবৃতি আবুযহল মৃতিমান শয়তানের মত তাহার লন্মুখে দণ্ডায়মান । ক্রোধ- 

১১ 



বিশ্বনবী ১৭০ 

কুষ্চিত নেক সে জিজ্ঞালা করিল £ “বল্, তোর পিতা কোথায়?” আস্ম 

উত্তর দিলেন : প্জানি না।” এই কথা বলার সংগে সংগে নরদানব আস্মার 

গণ্ডে ভীষণ এক চপেটাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। 

মুহম্মদ পলায়ন করিয়াছে,__-কোরেশদিগের এই ঘোষপা-বাদী বনাশ্নুর মত 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা ইহাও ঘোষণ! কাঁরয়া দিল: মুহস্মৰ 
বা আবুবক্রকে জীবন্ত অথবা মৃুত_-যে-ক্কোন অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে 
একশত উট পুরস্কার দেওয়া হইবে । এই দেষশা-বাণী কোরেশদিগের মধ্যে 
এক নব উন্মাদনার হ্যষ্ট করিল। হুষরতকে ধরিবার জন্য সর্বত্র বিপুল সাড়া 

পড়িয়া গেল। 

এদ্দিকে আবুবকর ও নৃরনবী সওর গিরিগুহায় প্রবেশ করিবামাত্্র দেখিতে 

পাইলেন, কোরেশগণ তাহাদের পানে ছুটিয়া আমিতেছে। আবুষকর একটু 

বিচলিত হইয়া পড়িলেন, বললেন £ এহষরত, এখন উপায়? শক্রগণ 

লংখ্যায় অনেক, আমরা মাজ্র ছ'জন।” শুনিয়। হধরত শান্ত ত্বরে বলিলেন £ 

“ভূল করিতেছ, আবুবকর! আমরা ছু'জন নই; আরও একজন আমাদের 

নংগে আছেন।” আবুবকর অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। 
সেই নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র ছুইটি মান্তষ। পলায়নের পথ নাই, মুক্তির 

আশা নাই, ঘাতকদল পশ্চাঞ্জধাবন করিতেছে_মৃত্া একশ অবধারিত ; 

কিন্ত সেখানে ও হযরত সমুংজ্রর মত গভীর--পর্বাতের মত অটল-_মাকাশের 

মত নিবিকার। প্রশান্ত চিত্তে তিনি এই ভঙ্গংকরের সন্মপন হইবার জন্ত 

প্রস্বত। তখনও তীহার বিশ্বাদ, আল্লার করুণা নিশ্চয়ই নামিবে, নিশ্চয়ই 
তাহারা রক্ষা পাইবেন। 

কার্ধতঃ হুইলও তাহাই। কোরেশগণ এদিক-ওদিক অন্ুদদ্ধান- করিবার 

পর যখন গুহার মুখে আরদিগ্না পড়িল, তখন দেখিল, গুহামুখে একটি মাক্ড়দা 

প্রকাণ্ড এক জাল্ বুনিয়া ধণিয়া আছে । ইহা দেখিয়া সকলে আর গুহা 

মধ্যে প্রবেশ করিল না; ভাবিল এ গুহায় নিশ্চমই কোন লোক প্রবেশ করে 

নাই, করিলে মাকডসার জাল এমন অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পারিত ন!। 

এই ভাবিয়া ভাহারা অন্তন্্র চলিয়া গেল। 

আল্লার কী কুদ্রৎ! সর্বাপেক্ষা লাজুক ও দুর্বল যে উপকরণ, 

তাাই দিয়া ঙিনি এমন দুর্ধর্ষ শক্রুদিগের সমৃদ্ধ অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া 

দিলেন। অশনিলম্পাত দ্বারা নয়, ভয় দেখ|ইর়! নয়, প্লাবন, ভূমিকম্প 



১৭১ হিষরৎ 

বা অন্ত কোন অলৌকিক কাণ্ডের দ্বারা নয়, সামান্ত একখানি মাকড়পার 
জালের আড়াল দিয়া আল্লাহ. তাছার প্রিয় রুস্থলকে হরির 

কবল হুইতে রক্ষা করিলেন। 

এই গুহার মধ্যে সেদিন হযরত মানুষের জন্ত সত্যই এক চরম ভরদা 
রাখি" গিয়াছেন। আল্লার করুণার উপর এমন একান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত 
আর কোথায় আমরা দেখিতে পাই? বিশ্বের মানুষ লেদিন বুঝিয়াছে : আল্লার 

করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া উচিত নদ। বিপদে ধৈর্ধ ধরিস। 

থাকিলে আল্লাহু যে মূহ্র্তমধ্যে তাহার ভক্তকে রক্ষা! করিতে পারেন, এই 
সত্যই সেদিন প্রতিপন্ন হইয়াছে। কুরমান তাই সত্যই ঘোষণা করিয়াছে £ 

“লাতাক্নাতু মিন্ন রহমতুল্লাহ” 
(আল্লার করুণ। হুহতে নিরাশ হইও ন1) 

পক্ষান্তরে ভক্রপ্রবর আবুবকরও কা উজ্জল বেশেই না আমাদের সম্মুখে 
দেখা দিতেছেন! ত্যাগ, সত্যনিষ্টা ও গুকুভক্তিন তিনি এক জনন্ত নিদ্শন । 

আবৃবকর চিরপিনই হ্বরত:ক ছায়ার গ্ভায় অন্ছগমন করিয়াছেন এবং ধন 
জন স্ৃধণম্পন সমঘস্তই হযরতের জগ্ত-_ইপলামের জন্ভ--কুরবান করিয়। 

পিয়াছেন। যে শধ্যায় রঙ্থৃলুক্পার মৃবহ্যু একরশ অবধাঠিত হুইপ! ছিল, সেই 
শষযাম্ন স্ষেচ্ছ'য় সজ্জানে দেহ পাতিগ্রা দিনা আলি যেমন আত্মত্যাগের ও 

সংসাছদের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, হঘ্র-ের নিরাপত্তার জন্ত অলহায় 

সত্ী-পুত্রকন্তাদিগকে শক্রুর মুখে কেলিয়া আলিয়া অনুবকর৭ তেমনি ত্যাগের 
পরাকাষ্ঠটা প্রনর্শন করিয়াছিলেন। গুছামপ্ো অবস্থনকালেও আর একটি 

'ঘটনাতে তাহার অন্তরের এখর্য প্রকাশ পাইয়াছে। হযরত ক্লান্ত হইয়া 

ঘুমাইয়। পড়িয়াছেন, অনুবকর গুহামুথে দড়াইয়া। পাহারা দিতেছেন। 

গুহার ভিতরে ছিল কয়েকটি সাপের গর্ত। হুধরতের অনিষ্ট চিন্তায় ব্যাকুল 

হইয়া তিনি আপন শিরন্্াণ ছিড়িছবা কয়েকটি গর্ভের মূখ বন্ধ করিগেন। 

অবশিষ্ট একটি মুখের উপরে প| রাখিয় তিনি দাড়াইয়! রহিলেন। কিছুক্ষণ 
এইভাবে থাকিবার পর পদ্নিয়ের গর্ভ হইতে একট সর্প তাহাকে দংশন 

করিল। আবুবকর ইহাতে না চীৎকার করিলেন, না গূর্তমুখ হইতে 
আপন পদ সরাইয়া লইলেন। পাছে পরিশ্বান্ত রহ্থলের *নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে 

এই চিন্তাতেই তিনি নীরব হইয়। রহিপেন। বিষের ক্রিপ্না আরম্ভ হুইল, তবুও 



বিশ্বনবী ১৭২ 

ভক্ত প্রবরের মুখে বথাটি নাই। এমন ল্ময় সহসা হযরতের নিজ্ঞাভ হুইল + 
ব্যাপারটি জানতে পারি তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা! 

করিলেন। এইরূপে আবুবকরের জাবন রক্ষা হইল। 
একপ দৃষ্টাস্ত ইত্হাসে নিতান্তই বিরল। 
আবুবকরের দহিত হযরত 1তিন 1দন যাবৎ এই গুহার মধ্যে কাটাইলেন। 

চতুর্থ দিবসে উভয়ে গুহ! হইতে বাহুর হুইলেন। আবুবকরের পুন্ত্ 
আবছুন্ভাহ্ এবং ভূত্য আমর আপিয়াও তাহাদের সংগে যোগ দিলেন। মদিনা 

যাত্ঞার জন্ক প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া আবুবকর পুর্ব হইতেই দুইটি দ্রুতগামী 
উটের ব্)বস্থ! কাঁরয়া রাখিয়াছিলেন ! সেই দুইটি উটের একটিতে রস্থলুল্লাহ. 

চড়িলেন, অপরটিতে আবুবকর ও তাহার ভৃত্য আমর চড়িলেন। আবদুল. 

তাহার নিজের উটটি লইল্নে। চারজন যাত্রীর এই ক্ষুদ্র কাফেলা তখন 

আল্লার নামে মদিনার পানে অগ্রদর হইল। 

মদিনা যাত্রার এই আয়োজনকে ফহারা নীরবে সফল ও লম্ভব করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের কথা এখানে মনে পড়ে। হযরত আলি, হযরত 

আবুবকর, কুমারী আস্মা, আবছুন্ত্রহ আমর এবং তাহাদের উট--গ্রত্োকের 

ভূমিকাই গৌরবময় । আত্মত্যাগ, লক্ষ্য ও আদর্শের একমুখিতা, মনোবল, 
কর্ম কৌশল এবং বিশ্বস্ততা বগল গুণের জমাবেশেই এতবড় একটা কঠিন 

কাধ দস্তব হুইয়াছিল। ঘুণাক্ষরে কোথাও যদি কাহারও কোন ক্রটি ঘটিত, 

তবেই সব আয়োজন ব্যথ হইত । রন্থলুল্লার মদিনা-যাআা হত মে।টেই সম্ভব 

হইত না। কী অত্ভুত হুন্দর যোগাযোগ ! 
যাজ্া করিবার পুবে হযরত তাহার (প্র জন্সভূম্রিপানে একবার করুণ 

নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপে করিজেন। নয়ন তাহার অশ্র-দজল হইয়া উঠিল। 
গভীর মমত্বায় তিনি বান্তে লাগিলেন ঃ “মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি 

কা! আম ভেো]মায় ভালবাসি। কিন্ত তোমার লস্তানগণ আমাকে 

তোমার ক্রোড়ে থাকতে ছিল না। বাধ্য হইয়া তাই তোমাকে ছাড়িয়া 

চলিলাম। বিদায়! 

লোর্হত-সাগরের উপকূল ধরিয়া নকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । যে পঞ্চ 

ধঙ্গয়া সব লোকে মদিনা যায়, জে-পথ তাহারা বঙ্জন করিলেন। 

বিছুদুর যাইতে না যাইতেই এক বিপদ ঘনাইল। স্থরাকা নামক এক 
অস্থারোহী কৌোরেশবীর হযরতের লঙ্কান পাইয়া লদলবলে তাহাদিগকে 
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'আক্রমণ করিতে অগ্রসর হুইল। কিন্ত কী আশ্র্ব! স্থরাকা যেই 
'নিকটবর্তা হইয়াছে, অমনি তাহার অশ্থের সম্মুখর পনদ্বয় ধূলিগর্ভে প্রোথিত : 
হইয়া গেল। অশ্ব ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। . স্থরাকার 

কুসংস্কারাচ্ছান্ন মন ইহাতে দমিয়া গেল। তংক্ষণাৎ তীর নিক্ষেপ করিয়! 

সে তাহার অদৃ্ই পরীক্ষা করিল। তীরে না” সচক ইংগিতই প্রকাশ 
পাইল। ইহাতে তাহার মনের আতংক আরও গঞীর হইল। আলজার 

রহ্থলকে হত্তা করিতে গেলে হয়ত আরও বিপদ ঘটিবে, এই আশংকায় 

দে ভীত হুইয়া পড়িল! তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল: “হে 

“মক্কার যাক্রিগণ একটু দাড়াও। আমি তোমাদের শত্রু নই।” হযরত 

তাহার দিকে িরিয়া পাড়াইলেন। স্থরাক! বিনীতভাবে হযরতের নিকট 

ক্ষম] প্রার্থনা করিতে লাগিল । হযরত হালিমুখে তাহাকে ক্ষমা করিলেন 

এবং কয়েকটি সহৃপদেশ দান করিয়া পুনরায় অগ্রপর হইলেন। স্থরাকা অনুতপ্ত 

হৃদয়ে কিরিয়া গেল! ূ 

কাফেল! যখন মদ্দনার নিকটবর্তা হইল তখন আর একটি বিপদ 
আগ্িল। হযরতকে হত্যা করিতে পারিলে একশত উট পুরস্কার' মিলিৰে 

এই প্রলোভনে আস্লাম গোজ্জের বারিদা নামক এক দলপতি ৭* জন 

রণছুর্মদ বেছুঈন বীর নংগে লইয়। হযরতের পথ আগুলিয়া অপেক্ষা করিতে ছিল! 

হ্যপতকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিতে 

অগ্রপর হইল। 
হযরত তখন স্থললিত কণে গম্ভীরভাবে কুরমান পাঠ আরগপ্ত করিলেন। 

বারিদা ও তাহার সংগীগণ হযরতের নিকটবর্তী হইতেই দেই অপূর্ব স্থর- 

লহরী তাহাদের কর্ণ-কুহুরে প্রবেশ করিল। মন্ত্রমুদ্ধের স্তায় তাহারা থমকিয়া 

গ্বাড়াইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। চরণ যেন ভারাক্রতাণ্ত হইয়। 

আসিল, হস্ত যেন শিথিল হুইম্বা গেল। হযরত একবার বারিদার মুখের দিকে 

তাকাইলেন। বারিদা দেই তীক্ক জ্যোতিদৃ্টি সহ করিতে পারিল না। 
ভিতর হইতে তাহার অন্তর যেন ভ্্রবীতূত হইয়া গেল। অশ্ব হইতে অবতরণ 

করিয়া হযরতের নিকটে আপিয়া বিনীতভাবে দে বলিল: “হবর্ত, ক্ষমা 
করুন! না বুঝিয়! এই দু্ষর্ম করিয়াছি।” 

হযরত দস্তই হুইলেন। বারিদাকে তিনি ক্ষমা করিলেন এবং সকলকে 
কিবরিয়া যাইতে বলিলেন। বানি অন্ুনন্ধ করিয়া বপিতে লাগিল, 
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“হযরত, আমরাও আপনার সংগে যাইব। আমাদিকেও আপনার চরণে 

স্থান দ্িন। আমরাও কলেম। পাঁড়তেছি ৮ “লাইলাহ। ইল্প,ল্লাছু মুহম্মদর 

বুহুলুল্লাহ, |” 

তৎক্ষণাৎ ৭০ জন দন্থয মুসলমান: হইয়া গেল। বারিদা মহা উৎসাহে 

অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। আপন আপন শিরন্ত্রাণ ছি ড়িয়া বর্শাফলকে 

জড়াইয়া তাহারা জয়পতাকা প্রস্তুত করিল। এক অপুর্ব মিছিল গড়িয়া 

উঠিল । ৭০টি আরবী, অশ্ব বীরপদণবে ছুলিষ! ছুজিয়! চলিতে লাস্লি; +* 
খানি নাংগা তলোয়ার রৌদ্র-কিরণে ঝলপিয়া উঠিল ; ** খানি বর্শাকফলকে 

ইসলামের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল; ৭০টি বম্প্রকণ্ে দিগঞ্চল মুখরিত 
করিয়া ধ্বনি উঠিল আল্লাছু-আকবর। 

কোন্ যাছুমন্ত্রে এমন হইল? একজন নয় ছুইজন নয়__-৭* জন্ 

বক্ত-মাতাল নর-শাছু'ল মুহ্র্তমধ্যে কিরূপ বশ হইয়া গেল? হযরতকে 

হত) করিতে আনিয়া নিজেদের ঘ্বণিত পশু-জীবনকেই হত্যা করিয়া বসিল ? 

এমনি মধুর বেশে হযরত চলিলেন মিনা পানে । সকল নিগ্রহ, সকল 

অতাচাবের মধ্য দয় শক্রদলের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া হযরত ভাঁসয়। 

উঠিলেন আজ এক অপৃব মহিষার বেশে । আকাশে-ভরা অন্ধকার ও" 

ঝঞ্চামেঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্থয যেন বিজয়-গৌরবে হাসিয়া চাহিল 'আজ 
বিশ্বধরণীর পানে । * ০৬ 
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» ঝ্ুবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ ।* সোমবার । বেলা দ্বিগ্রহর । 

মধ্যাহ্ন ক্ধের দীপ্ত দহনে মরুপ্রকত খাখা করিতেছে ।: এমন সময় মদিনা 

হইতে দুই মাইল দুরবতী োব1 গিরির শীর্ষে দাড়াইয়! একজন ইহুদী 
দেখিতে পাইল: একদল পথিক মদ্দিনা পানে অগ্রপর হুইতেছে। ব্যাপার 

বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈম্বরে চীৎকার করিয়। 

বলিয়া উঠিল: “মপ্দিনাবাসপী মুনলমানগণ, প্রস্তত হও, তোমাদের চির. 

বাঞ্ছিত মহানবী আমিতেছেন ।” 

হযরত মক্কা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এ দংবাদ মদিনাবালীরা জানিতে 
পারিয়্াছিলেন। তাহার! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রস্থলুল্লার শুভাগমন 

আসক হইয়া আসিয়াছে । তাহাকে. অভ্যর্থনা করিবার জন্ত মুসলমানেরা 

তাই প্রতিদিন প্রত্যুষে কোবা-প্রাস্তরে আসিয়া দমবেত হুইতেন এবং স্থর্ধ-কিরণ 

অন্হনীয় রূপে প্রথর না হওয়া পধন্ত তথায় অপেক্ষা করিতেন, তারপর বাধ্য 

হইয়া *ঘরে ফিরিয়া যাইতেন। সেদিন তাহাপা এমনিভাবে হযরতের 

প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া সবেমাআ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এমন সমস 
ইন্দীর এই আহ্বান তাহাদের নিকট গিয়া পৌছিল। 

ংবাদ প্রাণ্থিমাজ নগরবাসী মুপলমানেরা দলে দলে ঘর হইতে বাহির" 

হইয়া আসিলেন। আবালবুদ্ধবনিতা দকলেরই মনে আজ অফুরস্ত পুলক 

ও কৌতৃহুল। দীর্ঘদিনের ধ্যানের ছবি আজ. বাস্তব হইয়া দেখ! দিবে, আজার 
রস্থলকে আজ তাহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন, এ কি সহজ আনন্দ! উল্লাদ 

ও উদ্দীপনায় সকলের হাদয় আজ একেবারে ভরপুর । 

হযরত ধীরে ধীরে কোবা-পন্লীতে উপনীত হইলেন। দূর হইতে তাহাকে 

দেখিয়া মনে হইতেছিল ষেন বেহেশতের একখানি স্বপ্ন মৃতি ধরিস্ক! ধরার ধূলায় 
নামিয্া আলিতেছে। 

কোবা একটি স্থম্দর গিরি-উপত্যকা। ইহার চতুর্দিকে আহুর-বেদানা- 
কমলালেবুর বাগান, কোথাও বা পুম্পল কুঞ্ধবিতান। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম্থ 

* বুষ্টান পগ্রিক! অনুসারে এ তারিখটি ছিল ৬৭৭ সুষ্টাবের ২» সেপ্চেম্বক। 
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মদ্দিনাবাসীদিগের ইহা একটি স্থান্থ্যনিবাপ। ইহারই মধ্য দিয়া মক্কা- 
মদিনার রাজপথ । 

হযরত ও তাছার শিব্যবৃন্দ আসিয়া একটি বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিলেন । 

মুসলমানগণ দলে দলে আলিয়া হযরতকে অভার্থনা করিতে লাগিলেন। 
মদিনাবাসীরা অনেকেই হুধরতকে শ্বচক্ষে দেখেন নাই, তাই আবুবকরকে 
রসুলুল্লাহ, মনে করিয়া অনেকে তাছাফেই তস্লিম জানাইতেছিলেন। আবু 
বকর ইহা বুঝিতে পারিয়া কৌশলক্রমে সকলের এই তল ভাঙিয়া দিলেন। 

কুর্য জরিয়া যাওরায় বৃক্ষপজের মধ্য দিয়া বৌগ্রকিরণ আসিয়া হযরতের 

মুখে পড়িতেছিল; আবুবকর নেই স্থযোগে আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হযরতকে 
ছায়া করিয়া দাড়াইলেন। তখন পকলেই বুঝিতে পারিলেন__কে প্রত, 
কে লেবক। 

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর হযরত কোবা-পল্নীর বনি-আম বংশের 

কুলস্থমের গৃহে গিয়া আশ্রয় হইলেন। 

ঠিক ইহার ছুই-তিন দন পরে মক্কা হইতে আলি আনিয়া হযরতের 

লহিত যোগ দিলেন। শক্রদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া অতি কষ্টে তিনি মদিনায় 

পৌছিয়াছিলেন। |] 

আলিকে কি অবস্থায় রশ্থলুন্তাহ মক্কায় ছাড়িয়া আনিয়াছিলেন, পাঠকের 

তাহা ম্মরণ আছে। কিন্তু আর একটি গুড় কারণও 1ছিল। মুহম্মদকে 

সকলে পয়গম্বর বলিয়া না মাহ্থক, পরম বিশ্বাণী (আল-আমিন) বলিস! 

মানিত। বহছুলোক বনু মুলাবান ভ্রব্য-নস্তার তাই তীগার নিকট আমানত 

রাখিত। সেইনব দ্রব্যাদি গচ্ছিতকারীদিগকে ফেরৎ দিবার আন্তই তিনি 

আলিকে রাখিয়া আদনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের কী অপূর্ব 

চিজ মাধুষ ! ॥ 

হযরত কোবাপল্পীতে ১২ নিন অবস্থান করেন। এই লময়ের 

মধ্যে তিনি তথায় একটি মসন্জিদ নির্মাণ করেন। মুক্ত ইসলামের ইহাই 
প্রথম মলজিদ। পবিজ্ঞ কুরানে এই মনজিদের উল্লেখ রহিয়াছে । এই 
মলজিদ নিশ্নাণের লময় হযরত তাহার ভক্তবুন্দেব লংগে নিজহন্তে ইষ্টক ও 

মাল-মশল] বহন করিয়া শ্রমের মর্ধাদা দেখাইয়াছিলেন-_-তাহা! নৃত্যই 
বঅন্গুকরণীয়। পু ূ 

হাদশ দিবলের শেষে হযরত ষদ্দিনা বাত! করিলেন। 
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লেদিন ছিল শুক্রবার । হযরতের মদিনা-যাআার সংবাদে সর্বন্ন আবার 
একট! উন্মাদনার লাড়া পড়িয়া গেল। দলে লে ভক্তবৃন্দ আনিকা সমবেত 
হুইলেন। মদ্দিনা নগরে নৃতন করিয়া অভার্থনার আয়োজন চলিতে লাগিল। 

আল-কাসোয়! নামক উটের পিঠে হযরত লওয়ার হইলেন । হুধরতের 
পশ্চাতে বসিলেন আবুবকর। উট অগ্রে' অগ্রে চলিতে লাগিল, ভক্তবৃন্দ 
শ্রেণীবদ্ধভাবে মিছিল করিয়া চলিলেন। আবার গগনে গগনে বাশি বাজিয়া 

উঠিল, নিশান উড়িল, “অল আকিব ধবনিজে আকাশ-বাতান মুখরিত 
হইতে লাগিল। 

দিয়ন্দর অগ্রসর হইয়া হযরত বনি-দালেম মহল্লায় আপিয়। উপনীত 

হইলেন। এইখানে তিনি ভক্কবৃন্দের লহিত মিলিত হইয়া জুমার নামাষ 
পড়িলেন। ইহাই ইদলামেব প্রথম জুমার নামায । 

নামায শেষ করিয়া হযরত পুনরায় যাত্র। করিলেন। যতই শহরের 

নিকটবতাঁ হইতে লাগিলেন, ততই দর্শকবৃন্দের ভিড় জমিতে লাগিল। 
মদিনার আবালবৃদ্ধবনিতা আঙ্জ রাজপথে আসিয়া ঈড়াইল । সকলেরই 

বুকে আজ নব কৌতুহল, মুখে আজ আনন্দোচ্ছাপ, চোখে আজ বিছিশ.তা 
রঙিন স্বপ্ন । 

ধীরে ধীরে হযরত নগর প্রবেশ করিলেন। অমনি শতকে ধ্বনিত 

ছুইয়া উঠিল £ 

শাস্তির রাজা এস ! 

আল্লার বসল এস ! 
বিছিশ তের নিয়ামৎ এস! 

আমরা তোমায় বরণ করি ! 

গৃহের আঙিনায় পুরমহিলারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। হ্যরতকে 

দেখিতে পাইয়া তাহারাও আনন্দে এই কাপিদা গাহিয়া উঠিলেন £ 

“দেখ চেয়ে চাদ উঠেছে 

গগন কিনারায় 

তার, হাপির আভা ছড়িয়ে গেল 

নিখিল ছুনিয়ায়।» 

বালক-বালিকারা দক. বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে হযরতকে ঘেতিস্া 

ধরিল এবং স্থললিত কঠে “ইয়া মৃহম্মদ, ইয়া রহ্লুল্লাহ.।” বলিয়! গান 



বিশ্বনবী | ১৭৮: 

গাহতে লাগিল। হযরতের সব চেয়ে ভালে লাঁগিল এই বালক-বালিকাদের 
নির্দোষ নৃত্য সংগীত। উঠের পিঠ হইতে নৃরনবী নামিয়া আসলেন; 
সকলের হাত ধরিয়া বক্িতে লাগিলেন £ “তোমরা আমাকে ভালোবাসো ?” 

একসংগে উত্তর আদিল: “আলবৎ ! আলবৎ!” হযরত তখন লকলের 

চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া হাসিমুখে বলিলেন £ “আমিও তোমাদিগকে 
ভালোবালি।” 

খুশিভরে বালক-বালিকার। জোরে জোরে দফ. বাজাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া 

উঠিল। | 

সবার আগে বালক-বালিকাদের সংগে হযরতের এইরূপ আত্মীয়ত! 

জন্সিল। শিশুরা এককণ! প্রীতি ও একটুকৃরা হাসি দিয়া বিশ্বনবীকে 

কিনিয়া লইল। 

মদিনায় প্রবেশ করিয়া রস্থলুল্লার মনে এক নৃতন জমস্ার উদয় হুইল। 

কোথায় কাহার গৃহে গিফা তিনি উঠিবেন? নানা গোত্র, নানা দল। দকলেই 

হুযরততকে আপন গৃহে স্থান দিতে লালাগিত। এরূপ ক্ষেত্রে একজনকে 

সন্থঙট করিতে গেলে আর দশজন অসন্তুষ্ট হয়। কাহার অন্ররোধ তিনি৷ 

বক্ষ! করিবেন? অনেক ভাবিয়া-'চস্তিস্কা তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। 

স্থান নিবাচনের ভার নিজের উপর না রাখিয়া তাহার উটের উপর. 

ছাড়িয়া দলেন। ঘোষণা করিলেন £ উট যেখানে গিয়া স্বেচ্ছায় থামিয়। 

যাইবে, দেইখানেই তিন অবস্থান করিবেন। সকলেই এই ব্যবস্থায় সন্ধষ্ 
হইলেন; কাহারও আর কিছু বলবার রাহুল না। উৎস্থক নয়নে লকলেই 
উটের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। 

উটের নাকাল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উট স্বাধীনভাবে অগ্রনর হইতে 

শাগিল। অবশেষে শহরের দক্ষিণ ভাগে বান্থ-নাজ্জার গোত্ঞের মহল্লায় 

আসিয়া একটি স্থানে পে হাটু গাড়িয়া বলিয়া পড়িল । নিকটেই ছিল 
আবু-আইউবের বাসগৃহ। হযরত তখন আবুবকরের লহিত উট হইতে 
নামিয়া আসিয়া সেই গৃহে পদার্পণ করিলেন। আবু-আইউব সসম্রমে 
সম্মানিত অতিথ্ছিকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া অভ্যর্থন] করিলেন। আবু- 
আইউবের গৃহ ছিল দ্বিভলবিশিষ্ট, তিন্নি সপরিবারে উপরের তলায় বাদ 

করিতেন। হযরতের জন্ত তিনি সেই উপর তলা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। 

বিদ্ক হযরত তাহাতে রাজী হইলেন না। অক্কান্ত শিশ্তবুন্দের লহ 



১৭৯ আল্-মদিন্ায় 

দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-অপ্যায়নের স্থবিধার জন্তু তিনি নীচের তলাই 
পছন্দ করিলেন। 

উত্তেজনা ও কোলাহুলের অবসান হইল। শাস্ত নীরব আকাশের তলে 

ক্ুর্য অস্ত গেল । 

হযরতের মনে আজ নিশ্চয়ই ভাবাস্তর উপস্থিত হইবার কথা । অতীত 

দিনের কত স্বতি, কত কথা আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সুদীর্ঘ 

তেরটি বৎসরের ছুংখের কাহিনী সে। সেই মন্কা, মেই কা'বা, সেই হেরা, 
মেই খাদিজা, মেই আবুতালিব, সেই শেব-গিরির বন্দীজীবন, সেই ভায়েফ- 

নগরীর ভীষণ নংকট-মুহ্র্ত__সমস্তই আজ তাহার মনের আঙিনায় ছায়। 
ফেলিল। এতদিন 1তনি যেন ঈমানের একখানি দ্বর্ণতরীতে কতিপয়, 

যাত্রী লইয়া অকুল সমুদ্রে ভাদিতেছিলেন। যুলমাৎ-রাতের অদ্ধকারে' 
উত্তাল তরংগের মধ্য দিয়া ছিল লেই আলোক-তরীর অভিযান । চারিপাশে 

হাংগর-কুমীরের সস্ত্রা, ঝঞ্চাবাযুর দাপটে মুহুমুন্ছঃ নৌকাড়ুবির আশংকা, 
মেঘাচ্ছন্দপ 'আকাশ-কোণ হইতে ভীমরবে অশান-সম্পাত, তাহারই মধ্য 

দিয়া অগ্রলর হুইতেছিল এই তরী । জ্রাড়ীরা টানিতেছিল দাড়, মুশিদ 

ধরিয়াছিলেন হাল। আজ দেই তরণী কুলে ভিড়িল। ছূর্ধযোগ রাত্রির 
অবপান হইল। নব বাধা-বিষ্ব অতিক্রম করিয়া হযরত দেখা দিলেন বিজয়ী 

বীরের বেশে । আল্লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া বারে বারে তিনি 
তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । | 

আজ হুইতে মদ্দিনা তাহার স্বদেশ হইল, মদ্দিনাবাসীর! তাহার ভাই 
হইল। বিশ্বনবীর শ্বদেশ কোথায়? তাহার স্বদেশ ভৌগোলিক নয়, তাহার, 

স্বদেশ তমন্দনিক'ও আদশভিত্তিক। 



পরিচ্ছেদ £ ৩৫ 

প্রেমের বন্ধন 

হযরতের সর্বপ্রথম চিন্তা হইল ১ আল্-কাস্ওয়া যেখানে বিয়া পড়িয়া হিল, 

লেখানে একটি মণজিদ্ নিষাণ করা। তখনকার দিনে এই স্থানের 

কোনই গুরুত্ব ছিল না, নানা লতাগুল্সে ইহ। ভি ছিল। উট ধাঁধিয়! 

রাখিবার জন্তই স্থানটি ব্যবহৃত হইত | হযরত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে 

 পারিলেন, ছুইটি এতিম বালক এই স্থান্টির মালিক। অনতিবিলম্বে তিনি 

বালক ছুটিকে ডাকাইলেন এবং উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়। এ জমি 

তাহাকে দান করিতে বলিলেন। বালকের! কিছুতেই মূল্য গ্রহণ করিতে 

স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনামূল্যেই হযরতকে এই জমি দান করিতে 

চাহছিল। কিন্তু পরিণামে এই নঞ্জির দেখাইয়। স্থবিধাবাদীরা আপন আপন 

স্বার্থ পিন্ত করিয়া লইতে পারে, এই আশংকায় হযরত কিছুতেই বালকদ্দিগের 

প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তখন অগত্যা তাহা দিগকে মৃল্য গ্রহণ করিতেই 

হুইল। আর্মির মূল্য দশ ন্বব্ণমুদ্রা নির্ধারিত হইল। হযরতের আদেশক্রমে 

আবুবকর এ মূল্য বালকদ্বয়কে দ।ন করিলেন। 

অতঃপর ওথায় একটি মসজিদ নির্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। 

মসক্দিদের পার্থেই রহ্লে-করিমের বাসভবনও নিমিত হইবে, স্থির হইল । 

কয়েকদিনের মধে।ই কাধ আরভ হুইয়৷ গেল। গাছ কাটিগ্া মাটি ফেলিয়। 

শ্থানটিকে ভরাট করা হুইল। ইট ও মাল-মশলারও যোগাড় হইয়া গেল। 

হযরত নিজেও এই নির্যাণকাধে অংশগ্রহণ করিলেন । অন্তান্ত ভক্তবৃন্দের 

সহিত তিনিও প্রতিদিন মজুরের কার্ষ করিতে লাগিলেন । বিশ্বমূুসলিমের 

'যিলনকেন্জর এইরূপে স্থাপিত হইল । 

নিজের এবং শিশ্তবুন্দের নিবিস্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রহুলুক্লাহ. 

এইবার আপন পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করিলেন। মন্তায় তাহার স্ত্রী 

এবং ছুই কন্যাকে তিনি শত্রুদের মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়়াছিলেন । আবুবকরের 

পরিবারবর্গ৪ ঠিক একই অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। 

হুষরত তাহাদিগকে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এতহদ্ধেন্জে তিনি 

আপন পালিত পুত্র জায়েদ এবং আবু রফী নামক আর একটি মুক্ত 



৯১৮৯ প্রেমের বন্ধন 

ক্রীতদালকে ছুইটি উট ও পাচ শত দেরহেম লংগে দিয়া মকায় পাঠাইয়। 
দিলেন। 

হযরতের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাহার স্ত্রী বিবি সওদা এবং ছুই: 
কন্তা£ ফাতিমা ও ভন্নেকুলস্থম। ফাতিমা তখনও অবিবাহিত1। উম্মে 

কুলন্থমের বিবাহ হুইয়াছিল আবু-লাহাবের বংশে । কিন্তু ধর্ম ও মতবৈষম্যের 
জন্য এ মিলন সখের হয় নাই। এই কারণে উম্মেকুলস্থম স্বামী কতৃক 

পরিত)ক্ত হুইয়া পিতৃগুহে আলিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। জ্জোষ্ঠা বন্তা 

জয়নব মকায় তাহার স্বামী আবুল আসের দংগেই বাস করিতেছিজেন। 
দ্বিতীয়া কন্ত। রোকেয়া পূবেই তাহার স্বামী ওসমানের সংগে মদিনায় আলিম! 

পৌ!ছয়াছিলেন। 

আবুৰকরের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাহার স্ত্রী উম্মে রুমান এবং 

কন্ত। আস্মা, আয়েষা ও অন্ঠান্ত সকলে । 

যথাসময়ে হযরত ও আবুবকরের পরিবারবর্গ মদিনায় আনিয়া পৌছিলেন ॥ 
এবার আর কোরেশগণ বিশেষ কোন বাধা গান করে নাই। 

হযরত আপন পরিবারবর্গের এবং শিশ্্দিগের বাসস্থানের বন্দোবন্ত 

করিলেন। কাহারও কোনই অস্থবিধা রহিল না । আনপার ও মোহাজের- 

দিগের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি, প্রেম ও মমতার বন্ধন স্দৃঢ হইতে 
লাগিল। 

মদিনাবাসীরা ছিলেন কুষিজীবী, কিন্তু মক্কাবানীর! ব্যবলাজীবী | কাজেই, 
মদিনায় আলিয়া মক্কীয়গণ দাক্ণ অসুবিধায় পড়িলেন। কিন্তু আনসারদিগের 

কী সহাদয়তা ! নবাগত অতিথিদিগের স্খ-স্থবিধার জন্ত তাহারা যথাসবন্ব 

বিলাইয়া দ্রিতে গুস্তত হইলেন। পক্ষাজরে মোহাজেরগণও অলস ও 

নিশ্চেষ্ট ছিলেন না! । তাহাদের মধ্যে আত্মসন্দান জ্ঞান ছিল, উদ্ভাবনী 

শক্তি ছিল। তাহারা দেখিলেন, শুধু কৃষি দ্বারা কোন জাতির অর্থনোতিক 
দমৃদ্ধি হইতে পারে না; বাপিজ)ই দেশের ধনাগমের প্রক্ষ্ট উপায় ! এই জন্তই 

তাহার! জাতীয় জীবনের এই নৃতন দিকটা গড়িয়। তুলিতে প্রয়াস পাইলেন। 
ফলে মদিনা নগরে কৃষির পাশাপাশি বাণিজ্যও প্রপারলাভ করিতে 

লাগিল। 

এই ময় আনসারগণ মোহাজেরদিগের প্রতি যে আদশ ব্যবহার 
দেখাইয়াছিলেন, লত্যই তাহার তুলনা হয় না। জগতের ইতিহালে মাজষ 



বিশ্বনবী ১৮২ 

বুঝিবা আর কোনদিন মানুষকে এমন করিয়া ভালোবাদে নেই। একেইত, 
মক্াবাসীদিগের প্রতি মদ্নাবান'দিগের স্ব ত:উৎপারিত (পরম বিশ্বমান্বতার 
এক অত্াজ্জল আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল, তাছার উপর আবার হযরতের মধ্য- 

বতিভায় এ আদর্শ আরও মহুনীয় হইয়া! উঠিল। তিনি দেখিলেন আনসার 

ও মোহাজ্বরদিগের মধ্যে এত যে প্রেম, এত ঘে মিঙ্গন, তবুও একটা 

জায়গায় এমন একটা শৃগ্ততা আছে, যাহ! নহজে দূর হুইবার নয়। আনসার- 

গণের দেবাধত্বের মধো থাকে একট! স্থঙ্গনতা, পাছে কোন ক্রট না ঘটে 

এমনই একটা সবাসতর্ক ভাব। আবার যোহাজেরদিগের সেবা গ্রহণের 

মধ্যেও থাকে সংকোচ ও কুঠা। গৃহম্বামী এবং অতিথি_-উভয়ের পক্ষেই 

অনেক সময় উহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। হযরত এই অবাঞ্ছিত 
ব্যবধান দূর করিতে চাহিলেন। তিনি একদিন আনসার ও মোহাজেরদিগকে 

ডাকিয়া বলিলেন--“শোন মদ্দিনাবাণী আনপারগণ । শোন মকাবাসী 

মোহাজেরগণ। ইসলামের আদশ: প্রত্যেক মুনলমান প্রত্যেক 
মুলমানের ভাই! কাজেই আমি চাই যে, তোমরা প্রত্যেকে জোড়ায় 
জোড়াম় ভাই বলিয়া যাও। প্রতোকে অপরের মধ্য হইতে একজন ভাই, 

বাছিয়া লও 1” 

হযরতের আদেশ শ্রবণ মাত্র আনসার-মোহাজেরদিগের মধ্যে একটা 

নৃহুন উন্মাদপার সঞ্চার হইল । সম্চলে নিজের নিজের পছন্বমত “ডাই” বাছিয়া 

লইতে লাগিল। হযরত নিঙ্গেও এই নিরবাচনে সহায়তা করিতে লাগিলেন । 

প্রতে,কেব শক্ষার্দীক্ষী, রুচি ও মানানকতার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতে 
লাগিলেন! বাহিবে কেহই পড়িয়া থাকিল না। দুই-এ আমিলিয়া এক 

হইয়ু গেল। রক্ষের সন্বন্ধকে অতিক্রম করিয়। এইরূপে ধর্ম ও মানবতার 

লদ্ঘদ্ধ স্থা“ন হইল। 

এই নূতন সম্বন্ধ ক*দূব গড়াতে পারে, পাঠক তাহা অনুমান করিতে 

পারেন ক? শুনিলে বান্তবিক্কই বিন্ম় লাগে, এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর 

করিয়া আনদারগণ শিজেদের জমাজণ্ম, ধন্ধৌলত ও -ঘরবাড়ি_সমস্তই 

নৃতন ভাইদিগকে বন্টন করিয়া দিলেন। মোহাজেরগণ কৃষিকর্ষ জানিতেন 

না বলিয়৷ আনদারগণ নিজেরাই তাহাদের অংশেখ জমাজমি চাষবাপ্ করিয়া 

ফল উৎপাদন করিয়া দিতে লাগিলেন । মোহাজেবগণও যাহ! উপার্জন 

করিতে লাগিলেন, আন্মাবধিগুক তাহার ভ্তাষ্য অংশ পিছে লাগিলেন । 



১৮৩ প্রেমের বন্ধন 

কখনও কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাহার ধ্ধর্ম-ভাই'ও রীতিমত হিস্দা পাইতে 
লাগিলেন। | 

শুধুকি তাই? আনমারগণ কেবল থে আপন ধনপম্পত্তিই ধর্ম ভাইদিগকে 

ভাগ করিয়া দিলেন, তাহ নছে। ধাছাদের দুইটি স্ত্রী ছিল তাছাদেরও কেহ 

কেহ একটিকে বর্জন করিয়া নূন ভাইকে দিতে প্রস্তুত হইলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বলা যায়; সা'দ ইবনে রাবীর কথা। আব্,ব রহমান নামক জনৈক 
মোহাজেরকে তিনি ভ্রাতারপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সা*দের ছিল ছুই স্ত্রী। 
লাদে আব্দর বহমানতে এতই ভালবাদিতেন যে, একদিন তিনি বলিলেন £ 

“প্রিয় ভ্রাতঃ, আমার ছুই স্ত্রী; তুমি কোন্টকে পছন্দ কর, বল? তাহাকেই 
আমি সানন্দচিত্তে তালাক দিয়া তোমার সাথে বিবাহ পিব।” যে কথ! 

সেই কাজ। সা'দের একান্ত অঙ্থরোধে আবূ.র রহমান তাহার স্ত্রীকে 
বিবাহ করিলেন । 

মহামানবতার ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের এমন অতুজ্স মাদর্শ মার কোথায় আমর! 

দেখিতে পাই? 
আনমার মোহাজের লমন্ত। যে মক্কা-মপিনাতেই পীমাবদ্ধ ছিল, তাহা 

নহে। মানব-গোর্ঠীর এ এক টিরস্থন সমস্যা । যুগে যুগ প্রত্যেক জাতিই 
এক দমন্যার সম্মুখীন হয়। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে একদেশের অধিবাসী 

আর একদেশে স্বজাতীয় ভাইদের ম্মরণ লইতে বাধ্য হয়। আনপার-মোহাজের 

লমন্যা তখনই জাগিয়া উঠে। আনদারঠিগের উচিত-_মোহাজে রদিগের 

ছুদিনে তাহাদ্দিণকে সর্ধপ্রকার সাহাষা করা এবং নিজেদের মধ্যে তাহাদিগকে 

মিশাউক়া জওয়া। মোহাজেরদিগের উচিত--আনসারদিগের স্ুখ-ছু:খের 

পাথে নিজ্র্দিগকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া এবং মোহাজের রূপে অধিকদিন 

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করা । নৃতন দেশের নাগরিক 'অধিকার লাভ করিবার পর 
উভয্মের শ্বাতন্ত্রা লোপ করিয়া হওয়া বাঞ্চনীয়। ইহাতে নৃতন দেশের 

শক্তি ও সম্পদ বুদ্ধি পায়। পুনর্বাদন দমশ্যাও জটিল হয় না। 

শাাশীশীশিসপস্্স 
ঞ 



পরিচ্ছেদ £ ৩৬ 

ইসলামিক রাষ্টর-রচনা 

মদিনার মস্*জদ নিমিত হইয়া গেল। মসজিদটির বিশেষ কিছুই আড়ম্ব 

ছিল না; আকারেও তখন ইহ! অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল। ইহার পরিমাণ 
ছিল £ দৈথ্য ১০০ হাত, প্রস্থ ১০৭ হাত্ত। মাটি হইতে তিনি হাত উচু 

করিয়া প্রস্তর দিয়া ইহার 1ভতিমূল গঠিত হইয়াছিল; তারপর ইষ্টক দ্বারা 
ইহার দেওয়াল তোল! হইয়াছিল। চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল, কিন্ত 

ছাদ ছিলনা । খজু'র বৃক্ষের খুটির উপরে তক্তা আটিয়া ইহার ছাদ নিমিত 
হইয়াঁছল ; তখন ইহার [কবল ছিল জেরুজালেমের দিকে। 

এমনই নিরাভরণ ছিল এই মস্চজিদুন্নবী । কিন্তু হইলে কি হয়। মধ্যযুগে 

এই ক্ষুত্র মসজিদ্টিই ছিল ইললামের শক্তিনিকেতন (0০৮০: চ70036)। 

কত রাজ্দুত এইখানে গৃহীত হইয়াছে, কত সন্বিপত্র এইখানে শ্বাক্ষরিত 

হইয়াছে, কত বিজয়-অভিযান্র পরিকল্পনা এইথানে বসিয়া করা হইয়াছে। 

এখান হইতে যে পরিবল্পন; গৃহীত হইত, যে আদেশ-নিষেধ প্রচারিত হইত, 

তাহাত্ডেই জগতেব ঝড় বড় ৮আটের সিংহাসন উলিয়া যাইত। এখানে ধর্ম, 

জমাজ ও রাজনীত একসংগে আলোচিত হইত । ইসলামে ধর্ম, রাই ও 

দমাজ যে পংস্পর পরস্পরের সহিত ওত৩:প্রোতভাবে অন্তথিজড়িত, মদিনার 

মসজিদই ছিল তাহার প্রক্ষ্ট প্রমাণ । 

শিল্পের দিক দিচ়াও এই মস্ছিদটি গকুত্পূর্ণ। লাবাসিনিক স্থাপত্যকলার 
ইহাই ছিল আদিম আদর্শ । ইহার সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে বাস্ত'বকই 

এক নন শিল্পস্থতি বলিয়া পরিগণিত হইত 1 পরবীতকালে এই আদর্শে 

মুস'লমভাহানের সর্বত্র মসজিদ নিমিত হইয়াছে । আগ্রার মতি মসজিদ ও 

ভাজমহলে মুলত: এই আদর্শেরই অন্গুকুতি রহিয়াছে । 

মসাঁজ্দ নিমিত হইলে হযরত তাহার ভভ্তবুন্দের সহিত নিহিক্তে 
জামাত করিয়া নামা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সে এক অপৃব দৃষ্ত! 

প্রতিদিন পাচবার আল্লার গুণগানে মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইস্ষে 

লাগিল। এ দৃষ্ট আরও মধুর হইয়া উঠ্রিল সেইদিন যেদিন আধান- 

প্রথা গ্রবত্তিত হুইল। মুসলমানদিগকে নিিষ্ট সময়ে বিরূপ করিয়া 
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মদজিদে সমবেত করা যায়, হযরত তাছ চিন্তা করিতেছিলেন ! খুষ্টান- 

দিগের ঘণ্টাধ্বনি, ইছুদীদিগের শৃঙ্গ-নিনাদ, পারশিকদিগের অস্রিপ্রজ্জলন 

-কোনটাই তাহার মনঃপৃত হয় নাই। অনেক চিন্তার পর তিনি বিধান 
ছিলেন আধানের। তৌহিদের মূলমন্ত্র প্রচার, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীদ্িগকে 

আল্লার উপাসনায় যোগদান করিবার জন্ত উদাত্ত আহ্বান-ইহাই হইল 
আযানের প্রাণবাণী । 

এ শুভ আহ্বানের ভার পড়িল ভক্তপ্রবর বেলালের উপর । বেলাল 

হযরতের নিকট হইতে 'আযান-পদ্ধতি শিখিয়া লইলেন, তার পর এক 

সন্মর প্রভাতে মণজিদের মিনারে দাড়াইয়া উদ্াত গন্ভীর ম্বরে আযান 
ফুকারিলেন £ 

আল্লাহু আকবর, আল্লাছ আকবর । 

আল্লাহ আকবর, আলাছ আকবর ॥ 

আশ.ঙাদ্এয়াল্লাইলাহ। ইললাজাহ.। 

আশ.হাদওয়াল্লাইলাহ! ইল্লাল্লাহ ॥ 
আশ.হাদওয়ায়া মুহন্মদর ব্হুলুলাহ, | 

আশহাদ্ওয়াক্সা মুহম্মদ রন্থলুল্লাহ ॥ 

হা-ইয়া আলাস্ সালাহ 

হ1-ইয়৷ আলাস্ সালাহ. ॥ 

হ1-ইয়া আলাল ফালাহ. । 

হ! ইয়া! আলাল ফালাহ. ॥ 

আস্সালাতু খায়রুম্ মিনাক্পৌম্। 
আস্সালাতু খায়রুম্ মিনামৌম্ ॥ 
আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবর। 

লাইলাহা ইন্ভাজাহ. 

( আন্াহ মহান, আল্লাহ. মহান ! সাক্ষ্য দিতেছি £ তিনি ছাড়া আর কেহ 

উপান্ত নাই। লাক্ষ্য দিতেছি £ মুহম্মদ তাহার প্রেরিত রহ্থল। নামাষের 
জন্ত আইল; শুভকর্ষে আইস! নিশ্চয়ই নিত্রা হইতে নামাষ শ্রেয়: | 
আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ, মহান। তিনি ছাড়া আর কেহ উপান্ত নাই।) 

লা-শরীক আল্লার উপাসনার জন্য উপবুক্তক আহ্বানই ,বটে। তন্ত্রাচ্ছন্ন 

মদিনাবাসীর কর্ণকুহরে যখন এই অপূর্ব জাগরণের বাণী প্রবেশ করিল, তখন 
১২ 
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তাহাদের মনঃপ্রাণ এক নবছন্দে ঝংকৃত হইয়া উঠিল। অন্ধকার হইতে 

আলোকের পথে-স্বতাত হহতে জীবনের পথে সে কী প্রাণম্প্শী আহ্বান ! 

চুক-শলাকার মত দেই আগ্রবাণী মুহূর্তমধ্যে দিশি হইতে ভক্তবুন্দকে একই 

লক্ষ্যে একই মিলনকেছ্ছ্রে আশিয়া সম্মিলিত করিয়। পিল । 

সেইদিন বেলালের কণ্ে পবিত্র আযানের যে অপুব ধ্বনি তরঙ্গ আকাশ- 

পে উিত হইয়াঞ্িল আজও তাহার কম্পন থাম্মি। যায় নাই। বিশ্বের 

মিনাবে খিনাবে সেউ আফানের প্রতিধধাণি আজও আমরা শ্থনিতে পাই । 

ইহার কেছুদিল্ পণ্নে মুপলিম উপাসনায় আর একটি নুতন টবশিষ্ট্য দেখ। 

দিল। এতদিন জেপ্চজালেষেব কেই কিবল। করিয়া নামাষ পড়। হইত , কিন্তু 

সভসা একাদন আলাহ_ শাল? হযপনের লিকট এই আমাত নাল কবিলেন £ 

“নশ্য় আনি 0ঠোমাকে উদ্ব দিকে মুখ ভুলিয়া শ্রার্থপা করিতে দেখিয়াছি । 

সেজন্ত আমি তোমাকে এমন একটি কিপার দিকে মধ 1ফরাইব-- 

যাহাতে, ভুমি খুঁশ হবে। অতএব তোমাপ মুখ পবিত্র মক্কার মসজিদের 

দিকে ক্রাও। যে কেহুত হএ না কেন, যখন প্রার্থনা করিবে, একং 

ফিকে মুখ ।ফবাই,ব 1, 
(২: ১৩৯) 

মেই হইতে কা'বা শাকের দিকে মুখ দিরাইস়া বিশ্বের সকল মুসলমান 

নাম।য পড়িয়া আাপিতেছেল। মুপলিমের ধ্যানে ধারণ।ম। কর্ষে চিন্তায়, 

এঁক্য সাধনার এ এক অবথ পক্রিয়া। একই ভদ্দেস্তে একঠ ছিকে মুখ 

করিয়া একই সময় একহ শদ্ধন্ষিতে বিশ্বের সমগ মুপলমানদ এক-আল্লাব 

এবাণত কবে। একে বেশ্র করিগাহ মুশসমানের সবজ চিন্ত' কল 

অগ্থভূতি পরিক্রথণ করে” স্ুনয়েবাহিরে একেরই স্বর নাঁশদিন ধ্বনিত 

হ1। সকলে মিপিসা "হাহার। এ+৯-অখগুরূপে এক। মুসলমানের হ্ব.দশ 
ও এমাজ তাই কোন (ভীে পালক গণ্ডীর মধ্যে লীমাবদ্ধ নম । নিখিল 

বিশ্বঈ তাছ!র শ্বদেশ-_- নিখিল ম্নলমানই তাহ!র তাই। এইজ্জগ্ই তো প্রাণ 
খুঁপিয়া সে গাছিতে পারে £ 

“চীন ও আব হামারা 

হিন্দুক্ত | হামারা। 

,মুধলিম হায় ভাম ওতান হায় 

91 জাই। হামার 1” 
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এই লময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা £ হযরতের ইসলামিক 
রাষ্্রচলা। হুধরত দেখিলেন, মদিনায় প্রধানত: তিন শ্রেণীর লোক 

বাদ করেঃ (১) মদিনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, (২) বিদেশী 
ইছদী পম্প্রদ্দায়। (৩) নবদীক্ষিত মপলিম সম্প্রদায়! ইহাদের কাহারও 
সহিত কাহারও 'আদশের মিল তো ছিলই না, তাহার উশর আবার ছিল 

দলগত হিংসাবিদ্বেষ। হুযগত যখন মদিনায় শুভাগমন করেন তখন ইন্ছদীরা 

ভাবিয়াছিল তাহাদের “মসিহ” আদিতেছেন। শিক্ষাদাক্ষা ও বধনবলে 

তাহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। কাজেই তাতাদের বিশ্বাস ছিল, 

হ্যরতকে তাহাদের দলে ভিভাইয়। লইন্তে প1তিবে | বিন্ধ ইসলামের খান- 

ধারণ! ও রম্তলুলার আত্মরূপের সহিত যন্চঈ তাচারা পরিচিত হহ্তে লাগিল, 

ততই বুঝিতে পারিল--তাহাদেব আশা সকল হইবার নয়। কাদ্দেই 

হযরন্ছের উপর হইতে তাহাদের শক্তিশ্রদ্ধ। ক্রমেই চলিয়। যাইকে লাগিল । 

পৌতুলিক মদ্িনাবাখীরাও প্রথমে কোনই  উচ্চবাচা করে নাই, করিণ 

তাহাদের প্থাপ্যীয়-স্ব জনের মধ্য হঙতে ন্বনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কিন্ত ইনলামকে এখন একটা স্বতন্ত্র শাক্গ্ধপে দেখিতে পাপা মনে মনে 

ভাহারাও হযরতের উপর ঈর্া। পোষণ করিতে লাগিজ । 

দেশবাসীর মনোভাব বৃঝিতে হযরতের কষ্ট হইল ন।। তিনি দেখিজেন, 

ধর্মমত যাহার যাহাই থাকুক লা কেন, [তন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও 

এঁক্য না থাকলে মদিনার কল্যাণ ন।ই। প্রত্যেক দেশের বৃহত্তর স্বাথ 

ও মংগল নিভর করে জাঙ্ার আধবাপীবুন্দের অংহিত ও একাতআবোধের 

উার। যে দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস, সে দেশে পরমতসহিষুতার 

প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী । “নিন্দছে বাচ এবং অপরকেও বাচিতে দাও» 

ইহাই হুইল নাগরিক জীবনের সবপ্রথম শীতি। মক্কায় 'অবস্থানকালে 

হযরত কোরেশদিগের নিকট হইতে “ই মৌলিক অধিকারটুকুই চাহিয়া- 
ছিজেন, কিন্তু পান নাই । মদিনা আসিয়া সেইজন্ত তিনি ইহার 

প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন । পৌতলিক এবং ইছদীদিগের 

সহিত বন্ধুভাবে বাপ করিবার জন্ত তিনি অত্যন্ত লালাফ্নিত হইয়া উঠিলেন। 

এই উদ্দেশ্যে তিনি কল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্কিবুন্দকে ভাকিয়। একটি 
টৈঠক করিলেন এবং আস্তঃসাম্প্রদায়িক এক্য ও সম্প্রীতির আবশ্তকতা 

সকলকে বুঝায়! দিলেন। শুধু তাহাই ন্ম। একটি লনদ বা আন্তর্জাতিক 
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দদ্ধিপআও (01196517961002] 01551500915) তিনি প্রস্তত করিলেন । 

দেই সদ্ধিপত্রে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ কর! হইল। লকলেই 
নেই সদ্ধিপত্র মানিয়া লইয়া স্বাক্ষর করিলেন। নিয়ে আম্রা লেই 
লনদপত্রের প্রধান সর্ভ গলির উল্লেখ কাঁরতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন, 

ষষ্ঠ শতাব্ধীর সেই সনদপজ্রে ইসলামের মহাপয়গম্ধর কী অপূর্ব ম্থায়নিষ্ঠা। 

উদারতা, পরমতসহিষ্কুতা! এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের কী মহান অত্যুজ্ছল 
আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

সলভ 

“বিসমিলাধির্-রহমনির-রহিম-_ 

রস্থুল মুহম্মদ বিশ্বাপীদিগকে এবং যাহারাই তাহার সহিত যোগ দিবে 
সকলকে এই সনদ দ্রিতেছেন £ 

মধিনার ইনুদী, পৌত্তলিক এবং মুনলিম সকলেই এক দেশবাসী 
ইন্দী, পৌত্তলিক এবং মুসলমান-_-সকলেই নিজ নিজ ধর্শ পালন করিবে, 
কেহহ কাহাবও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কেহুই হযরত 

মুহম্মদের বনান্ুমতিতে কাহার সহিত বুদ্ধ করিবে না। নিজেদের মধ্যে 

কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে আল্লাহ, ও বস্থলের মীমাংসার উপর সকলকে 
নির্ভর করিতে হইবে। বাহিরের ফোন শক্রর সহিত কোন সম্প্রদায় গুপ্ত 

ষড়মন্ত্রে লিগ হইবে না। মদ্দিনা নগরীকে পবিক্র মনে করিবে এবং 

যাহাতে ইহা কোনরূপ বহিঃশক্রর দ্বা9া আক্রান্ত না হয়, সোঁদকে 

লক্ষ রাখিবে। যদি কোন শক্র কখনও মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিন্ 

সম্প্রদায় পমবেতণ্াবে তাহাক্চে বাধা দিবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক লম্প্রদায় 

নিজেদের বায়তার নিজেরা বহন করিবে । নিজেদের মধ্যে কেহ বিদ্রোহী 

হইলে অথবা শত্রুর স্ছিত কোনরূপ যডযন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাহার সমুচিত 

শাত্সি-বিখান করা হইখেসে যদি আপন পুত হয়, তবুও তাহ!র ক্ষমা 
করা হইবে না। এই নদ যে বা যাহারা ৬ংগ করিবে, ভাহাদের উপর 

আল্ল।র অিসম্পাত |” 

ইহাই হইল সনদের সারমর্ম । 

এই ঘটপার পর হইতে ইসলাম এক নূতন বেশে দেখা দিল। এতদিন 

সে ছিল কতিপয় বিধি-নিষেধ ও নীতিবাক্যের লমষ্টি মাত্র, রাষ্ট্র রচনায়, 
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লমাজ-ব্যবস্থায়, আন্তর্জাতিক সমন্তার লমাধানে ব। ব্যবহারিক জীবনে মে কী 
বেশে আল্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহ! বুঝা যায় নাই । মদিনায় আপিয়া 

রহুলুল্লাহ. ইসলামের পরিকল্পনাগুলিকে এই প্রথম বাস্তব রূপ দিলেন। 
রাষ্ট্র ও সমাজের এক নৃতন আদর্শ তিনি জগদ্বাসীর লম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। 
রাষ্ট্র ও সমাজ-বিজ্ঞানের এইখানেই স্ন্পাত হইল । 

এই ঘটনাপ চৌন্দশত বৎসর পরে আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি 
দেদিন মদিনায় মহামানবতার যে বীজ প্রোথিত হইয়াছিল, আজ তাহা 
মহীরুহে পরিণত হইতে চলিঘ্াছে। আজকার পৃথিবীর মাস্থষ একই কথ! 

চিন্তা করিতেছে । লীগ অফ নেশন্স্ (1.98585 ০? [50০75 ), 
সম্মিলিত জাতিপুঞজ ঢ. তি. 0.) আটলান্টিক সন (20151500 015092), 

মানবীয় অধিকারের ঘোষণা (19012176101 06 [7010027) 110100)- 

এ সমস্তই বিশ্বনবীর চিন্তা, ধ্যান ও হ্বপ্লের অমৃতমযম ফল। আজ যদি 
এক পৃথিবী (10775 ৬০1) রচিত হয়, বা! বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠিত হয়, তবে 

রহ্লুলার নির্দেশিত নীতিতেই তাহা সম্ভব হইবে । 
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অদিনার আকাশে.কালোমেঘ 

1কন্ত মহানবী" মদিনায় আসিয়াই বা শান্তিতে থাকিছে পাগিলেন টক? 
নৃতন করিয়া আবার আগুন জবলিল। 

মদিনায় আসিয়' ইসলাম নধরূাপ "আত্মপ্রকাশ করিতেছে, মন্কাব কোরেশ- 

গণ তাহ। লক্ষ্য করিতে ভু নাই । হযরত তথায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়িয়। 

তুলিতেছেন, ইহা তাহান। ক্থানিতে পাবিয়াছে। এই শিল্পার ষদি ধীরে 

ধীবে বধিত হয়, তবে মক্কাবাপীদেপ পমুভ অবল্যাণ ঘটি,২-এ দুরদৃষ্টিও 

তাহাদের ছিল। কাজেউ ভ।ত'ব! মাবার নব উদ্যমে হয: ও তাহার 

শক্তিকে ধ্বস ক্দিতে প্রবুত হইল । 

ইহার জন্য সবযোগ মালিতে এ 1ধজম্ব ঘটিল ল|। হযরতের 1 কদ্ধে বিজ্রোহ 

জাগাইয়া তুলিঝ।স পকরণ আহার মাঁদনা নগবেই লাভ করিল প্রচুর। 

এই অম্যে আব্দ,জাহাবন্উ*1৮ পামও খাজগাজ বংশী দনৈক জন্তরাজ্ত 

প্রিতিপ 'হশাপী পৌবদিলিক মদিনা ণাস করিতেটি লেন মদ্নীয়দিগেব উপর 

তাহার "শাহ ডিল ২০ বন্থলুপ্পার মাদনাস়্ আগমণ্রে পু পর্স্ত 

মণ্দনাবাপীর। আব,লাকেই তাহাদের বাজ? কাঁথবে বলিয়। যমনস্থ করিযাছিল। 

কিন্তু হমবতের শুংাণমতল সমস্ত ওলট-ণাজাট ভ*হা গেল -ক্দিনাবাসীদের 

সে মপোঙাব আর বহিল এ হযপুন্দেন ভঙামান্ত ব্ক্ত্বের প্রভাবে 

আব্দার স্বপ্রসাধ কোথায় মিলাইয়া গেল। এজকন্ত হ্বভাবত:ই তাহার 
ক্রোধ গিয়া পড়িল নিবপবা* হযণতের উপর । হ্যপতকে তিনি প্রতিদ্বন্দী 

ক্ূপে মান হরিতে লারগিলেন। বলা বাল্য, কোরেশগণ এই সুযোগের পুর্ণ 

সদ্ধয তার করিল তাতাঃ) 'গাপনে গোপনে পন্র লিখিয়া আব্ল্লাকে 

ইহযব্ছেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল । 

এদিকে উচ্ছদীবাও সন্ধিপত মানিল লাঁ। সবপ্রকার ধর্মস্বাধীনতা ও 

নাগরিব অধিকাৰ দান কা সত্বে« 'ভাহদের চিরধিশ্বাসঘাতক মন হযরতের 

বপদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ফিরিতে লাগিল। কোনও পয়গন্বরকেই যখন 

তাহারা ছাডে নাই, মুহন্মদকেউ বা কেন ছাড়িবে? তাহারা তলে তলে 
কো/বেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে পিগ হইল । 
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কোব্েশগণ এবার ভাল করিয়াই বুঝিল, এবার যদ্দি হযরতের বিরুদ্ধে 

ঈাড়াইতে হয়, বে রীতিমত প্রস্তুত হইয়াই দাডাইতে হইবে । ছোট- 
খাটে! আঘাতে এবার কোনই ফল হুইখেনা, এরাও চাই রীতিমত 

যুহ্ধ-_চাউ মদিনা আক্রমণ : কোরেশ নেওবন্দ এই সংকল্প লইয়াই এবার 

অগ্রসর হইল । 

॥ মাদনা মাক্রমপণের স*বাদে মুসলমানগণের মনে একটু আতঙ্কের হষ্টি 
হইল। একেই কো! মদিনার পৌবলক 9 ইছদাদিগের বিশ্বাশখাজকত,, 
তাহাব উপর মাবাব “কারেশফিগের 'আঙ্থান,_ছশ্চিস্তার কথাভ খদে ! 

কন্ত হবর* পৃবের মতউ আপন "শ্বাসে অটল আন্রকাবপদ, মান্ক 

ঝঞ্চ, -অল্পাব শ।মে -ইসলামের নামে জীবনণপ।ত কাঁরিতত তিন একটু 

কষ্ঠিত নল। 

হযএ ঠহার শমুক্িতে দেখা *দলেন। এতার্দন 1৬নি 1বধমীদিগের 

অত্যাচার শীরলে অহা কারদা আ]সয়াছেন - নিক্রয়তাবে তাহাদিগকে 

বাধা দিষ। মাঁলফাছেন » কিন্তু এবার তিনি এই নীতি পরিত্যাগ করিলেন। 

তিনি দোৌখপেন 2 নিকষ প্রতিরোধ একট। সামায়ক প্রাক্রযা মাত্র; উ€। 

দ্বার স্থাষা কোন সফল কলে না; জ।নন সংগ্রামে উহা পশ্চাদপসরণ বা 

আফ্মগোপনেবই নামাস্তর মাত্র । বলিষ্ঠ জাগ্রত জীশের ৬হ1 লক্ষণ নহে । 

বাণ্য়া খাতে হইলে অত্যাচারী জালিমকে নাক্রিম়তাবে বাধা দেওয়াও 

মান্ব-জাবনের অন্ততম প্রধান কর্ভব্য। ইহাই ভাবিয়া তান এবার সীঁক্রয়- 

শাবে শক্রব সম্মুখীন হইজে মনন্থ পিলেন। 

(কিন্তু নবহত্যা করিতে বিশ্বনবীর প্রাণ কাদিয়া উঠিল। একটা 

দ্বিধা গাপি। তাহার মনের চারিপার্খে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিপ। কী 

করিবেন ঠিক বুকিতে পারিলেন না । এমন সময় কুরআনের এহ কয়েকটি 

আয়াত নাধিল হইয়া হযরতের মনের সকল সংশয় দুর করিযা দিল £ 

“আলার পথে তাহার্দের শংগে যুদ্ধ কর- যাহার! তোমার সংগে যুদ্ধ 

করে, 1কস্ত লামা লজ্ঘন করিও না, কারণ খাল্লাহ, সীমালংঘনকারীকে 

শালোবামেন না । যুদ্ধকামী শক্রুদগকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং 

যেখান হইতে তোমাকে তাহারা বিতাড়ত করিয়াছে, তুমিও লেখান 

হই তাহাদিগকে বিতাড়িত কর। পৌত্তলিকতা হত্যা অপেক্ষাও 

ভয়াবহ । পবিজ্জ কা'বা-গৃহের মধ্যে যুদ্ধ করিও না--যতক্ষণ না তাহার 
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(শত্ররা) যুদ্ধ করে। কিন্তু যদি তাহারা যুদ্ধ করে, তবে তাহাদিগকে 

সেখানেও হত্যা কর, কারণ কাফিরদিগের কৃতকর্মের ইহাই পুরস্কার । 
কিন্ত ষদি তাহারা ক্ষান্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ, ক্ষমাশীল, এবং 

তাহাদের সংগে যুদ্ধকর যতক্ষণ না তাহাদের অভগাচার নিবারিত হয়, 

কেন পা ধর্ম কেবল মান্ধ আল্লার জন্ত। কিস্তুযদি তাহারা ক্ষান্ত হয়, 

তাহা হইলে তাহাদের পহিত আর কোন শক্রতা করিও না--অবশ্থয 

'অত্যাচারীদিগের কথ! শ্বহস্্র।” 7 ২ £ ১৯০-৯৩ ) 

“যদিও তামার নিকট ইহা অপ্রীতিকর (কঠোর) বিবেচিত 

হইবে, তবু৪ যুদ্ধ তোমার নন্ত জায়েজ (পিছ) করা হইল । হয়ত 
তোমার জন্ত যাহা মংগল, তাহাই তুমি প্ছন্ব কাঁধতেছ পা, আবার 
যাহা তোমার পক্ষে অম"গল, খাহাহ ভুমি ভালোবাসিতেছ । কিন্ত 

আল্লাহ, ( সমস্তই ) জানেন-__তুমি জান না।” (২২১৬) 

হযরত এইবার ইসলামের শাঁক্তমন্ত্র খুজিযা পাউলেন। এতদিন বৈরাগ্য, 

সন্্যাল, অহিংসা, প্রেম, ক্ষমা, আত্মত]গ উত্যাদ্দিই ছিল মানুষের পরম ধর্ম, 

সংঘধ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিকে লোকে অধর্ম বলিয়াই এড ইয়া চলিত । এমন 

কি এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তিকে ধ্বংজগ করিয়া জিতেক্জিয় হওয়াই ছিল তখনকার 

দিনে মানব-ধর্ম। (কস্ত ইসলাম আসিফা প্রচার কবিল জীবনের এক নৃতন 

দশন। সে বাপলঃ স্ুপ্রবৃতি ব1 কুপ্রবৃত্তি বপিয়। কোন কথা নাই, সব 

প্রবুত্ভিরই প্রয়োজন আছে। গ্রেম-ক্ষমারও যেমন প্রয়োজন, যুদ্ধ-বি গ্রহেরও 

ঠিক তেমনি প্রয়োজন । কোন গ্রবুত্িকে্ট আল্লাহ. সমর্থন ব। অস্মর্ধন করেন 

নাই। ব্যবহাবের তারতমোই প্রতিটি জিনিস স্থ ব! কু হইয়া দাড়ায় । 

হিংসা-বরোধ, যুদ্ধ, নরহত্যা *ত্যাদ্দি কায তান সব অবস্থাতেই পাপ 

নহে, বাবহার করিতে জানিলে পাজ্জবিশেষে উচ্ারাই হয় অশেষ 
কল]ণের কারণ। গপ্রবৃত্তিনিচয়ের আছ্ধিকরণ € 91001117900) তাই 

একাম্ত প্রয়োজন । জিহাদ এই ধরণেরই একটি শুদ্ধিকত দংগ্রাম। ইহাকে 

ধর্মযুদ্তধ বল! যায়। আল্লার অন্ত (ফি সবিপিল্লাহ) যে যুদ্ধ--তাছাই 

জিহাদ। লত্য হুম্দর ও মংগলের জঙ্ত, ধরন ও আদর্শের জন্ত, আর্ত 

পীড়িত ও ব্যথিতকে রক্ষা করিবার জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টার নামই হইল 

জিহাদ । এহেন যুদ্ধ-বিথহ দোষের নম্ব। বরং এইখানেই হইতেছে 
মনুষ্যত্বের অর্বশ্রেষ্ঠ , পরিচয় । জিহাদ তাই ইসলামের সর্বাপেক্ষা 



১৯৩ মদিমার আকাশে কালোমেঘ 

পুণ্য কার্ধ। বস্তুতঃ জিহাদ ইসলামের অপরিহার্য অংগ। তাহাকে ন। 

বুঝিলে ইসলামকে বুঝা যায় না ।* 

এই নৃতন শক্তিমন্ত্র হযরত সেদিন মুললমানদিগের কর্ণে দিলেন। 
যুদ্ধের কষ্ণমেঘ মদ্দিনার আকাশে ক্রমেই ঘনায়মান হুইয়! উঠিতে লাগিল। 

মক্কা হইতে কোরেশগণ অতকিতে মদিনার উপকণ্ঠে আসিয়া কয়েকবার লুট- 
রাজ করিয়া গেল। 

এই সময় এমন একটি কাণ্ড ঘটিল__যাহাতে যুদ্ধের আবহাওয়া আরও 

ঘোরতর হইয়া! উঠিল। কোরেশদিগের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া হযরত 

'আক্,ল্লাহ-ইবনে-জাহুশ নামক জনৈক প্রবাসী মুসলমানের নেতৃত্বাধীনে 
একটি গোয়েন্দাদল গঠন করিয়া মক্কার উপকণ্ঠে পাঠাইয়। দিলেন । তাহাদিগকে 

এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা সেখানে থাকিয়। কোরেশদিগের 

গতিবিধি ও সমরায়োজন সম্বন্ধে গোপন তথ্য শং গ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। 

এই দলের লোকসংখ্যা ছিল আট জন। সন্ধানী দল মক্কার নিকটবর্তাঁ 

নাথল নামক স্থানে উপনীত হইলে তাহাদের সংগে একটি ক্ষুত্র কোরেশ 

বণিকদ্লেন মোকাবেল! হইয়া গেল। তাহারা সংখ্যান্ম ছিল মাত্র সাত 

জন। বণিকদল অপ্রত্যাশিত ভাবে মদিনাবাসী মুসলমানদিগকে মক্কার এত 

নিকটবত্তী দেখিতে পাইয়া বিচলিত হুয়া পড়িল। সম্ধানীদলও হঠাৎ 

শত্রুর সম্মুখীন হওয়ায় আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তত হইল । উভয় দলে তখন 

দংঘ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ফলে একজন কোরেশ বণিক নিহত ও দুইজন 

বন্দী হইল; অবশিষ্ট চারিজন তাহাদের বাণিজ্য-সম্ভার ফেলিয়া প্রাণভয়ে 

পালাইয়! গেল । 

আব্দ,জাহ, ও তাহার সংগীগণ লেই দব পরিত্যান্ত মালপক্জ ও বন্দীদ্বয়কে 

সংগে লইয়া মিনায় ফিরিয়া আপিলেন । ভাবিয়াছিলেন, হযরত তাহাদের 

এই কৃতিত্বে খুব খুশিই হইবেন। কিন্ত সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া 

হযরত তাহাদের উপর অত্যস্ত অসন্ত্ হইলেন। এত কাণ্ডের জন্য 
নিশ্চয়ই তাহার্দিগকে পাঠান হয় নাই । অনতিবিলঘ্ে হযরত বন্দীদ্বয়কে 

মুক্তি দ্িলেন। কিন্ধু আশ্চর্যের বিষয়, বন্দীদ্বয়ের একজন মক্কায় ফিরিয়া 

* জিহাদকে না বুঝিলে সত্যাই ইসলামকে বুঝা যাইবে না। জিহাদ সম্বন্ধে বিজ্তুতভাবে 

জান! তাই পাঠকের একান্ত প্রয়োজন | জিহাদের অর্থ, লক্ষা, উদ্দেগ্ত এবং আরও নানাদিক 

সম্বন্ধে জানিতে হইলে ম্প্রনীত “ইসলাম ও জিহাদ" পুস্তকথানি পাঠ করুন। 
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গেল, অন্ত জন হযরতের চবিত্র-মাধুধে মুগ্ধ হইয়া ইঙ্গলাম কবুল করিয়া 
মদিনাতেই রহিয়া গেল। ৃ 

এই ব্যাপারে কোরেশদিগের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা আরও বাড়িয়া গেল। 

পূর্ণোছ্ছমে তাহারা যোদ্ধা হাতিয়ার, রসদপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃক্ত 

হইল । চতুর্দিক হইতে টাদা আমিতে লাগিল। যুদ্ধের অন্ত্রশন্্র ও রসদপত্র 
ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য হাজার ন্বণমুদ্রাী এবং এক হাজার উট লইসা 

আবু কিয়ান সাঁরয়া যান্সা করিল । 

যথাসময়ে হযরতের কণে এ সংবাদ পৌছিল। ইচ্ছ? করিলে তান আবু- 
স্ৃফিয়ানের প্রত্বাবর্তনেধ সময পথিমধ্য হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া 

যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ কাড়িয়া লইতে পারিতেন; যুদ্ধের নীতি 
অনুসারে ইহ] অগ্ঠায়ও হইত না; কিন্তু হযরত তাহা পছন্দ করিলেন না । 

সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইয়া বীরের মতন যুদ্ধ করিতেই তিনি মনম্থ 

করিলেন । 

আবুস্থফিরান পিরিয়া হইতে যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 
নিখিক্তে মক্কার ফিরিয়া গেল | মক্কার তোরণে তোরণে ভেরী বাজিতে লাগিল; 

প্রত্যেক কোরেশ নরনারী যুদ্ধমনীঃ হইয়। উঠ্িল। 

অনভিবিলক্থে আবুযহুলের নেতৃত্বে নয় শত স্থসজ্জিত পদাতিক ও 

অস্থাবোভা সৈস্তের এক বিপুল বাহিনী মদিনাপানে অগ্রসর হুইল । মুহম্মদ 

এবং তাহার শিশ্ববৃন্দকে এবার ধ্বংশ না করিয়া তাহারা কিরিবে না, ইহাই 

হুইল তাহাদের জীবন-মরণ পণ। 

পপ কনর ৯ রত 



পরিচ্ছেদ : ৩৮ 

বদর-যুদ্ধ 

যুদ্ধ আসম্প দেখিয়া হযরত মদিনাবাদীগিকে অন্ত্রধারণ করিতে আহ্বান 

করিলেন । ইতঃপূর্বে যে-সনদপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার একটি অর্ত 

এই ছিল যে, যদি কখনও বহিঃশক্র ছ্বারা মদিনা আক্রান্ত হয়, তবে মুললমান- 
অমুসলমান নিষিশেষে সকলে মিলিয়া দেশরক্ষা কারবে। কিন্তু সময়কালে 

দেখা গেল, পৌন্রলিক ও ইহুদীরা সব্িয়া দাড়াইল-_হযরতের আহবানে 

সাড়া দিল না । নূরনবীর অথগ্ড মদিনার ম্বপ্প ভাডিয়া গেল। একটা নৃতন 

পতা তিনি উপ্লন্ধি করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, দেশের ঘুক্ধি- 

পাধনায় অন্য কেহ যদি যোগ না-ই দেয়, ভবে এ শুরুভার মুসলমান- 
দিগকেই বহন করিতে হুইবে। মুমলমান্রা আজ্জাতীয়'ার প্রয়াশী, 

কাজেই তাহাদেরই উচিত সর্বাগ্রে দেশের রাজনৈতিক সংহতি ঘোষণ! কর! 
এবং দেশের সকল সম্প্রদায়কে তাহাদের সহিত যোগ দিতে আহ্বান 

করা। যদ্দি কেহ এ আহ্বানে সাড়া না দেয়, তখন দেই মুক্ষিসংগ্রামে 

নিদ্ষেদেবউ অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া তিনি আপন উভ্তবৃন্দকে 
পৰামর্শের জগ্ত আহ্বান করিলেন। সকলেই একমত হইলেন। আনুবকর 

ও আলি বলিলেন: কালর্বিলত্ব না করিয়া মদিনার বাছিরে গিয়া কোরেশ- 

দিগকে বাধা দান করাই যুক্তিসংগত! হষরত আনমারদিগের মনোভাবও 

জানিতে চাহিলেন। 'মানদারনেতা-সা*দ বিন্-মা্জ তখন উঠিয়া দীড়াইয়া 
বলিতে লাগিলেন : “হে রহুলুল্লহত আনসারদিগের সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন না। 

জীবনে-রণে স্থথে-ছুঃখে তাহারা আপনাকে ছায়ার স্তায় অনুনরণ করিবে। 

আমাদিগকে ফেদিকে যাইতে বলিবেন, সেই দিকেই যাইব; যেখানে থামিতে 
বজিবেন সেইখানেই থামিব )” 

কিন্তু তাহা দত্বেও মুনলমানদিগের মধ্যে ছুইটি দল দ্রেখা গেল : একদল 
মদিনার বাহিরে গিয়া শক্রুদিগকে বাধা দ্রিবার পক্ষপাতী, অপরদল মদিনাতে 

থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে অভিলাধী। প্রথম দল বলিল ; শত্রুকে বিনা বাধায় 
নগর-শীমাস্তে আমিতে দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। দ্বিতীয় দল বলিলঃ 

নগরের মধ্যেই যখন পৌত্তলিক ও ইহুঙ্গীরা ষড়যন্ত্রে লিগ আছে, তখন 



বিশ্বনবী ১৯৬ 

সমস্ত মুসলমানের একযোগে নগর ছাড়িয়া যাওয়া যুক্তিসংগত নয়। হুধরত 

দেখিলেন, কাহারও কথাই বুক্তিহীন নহে। তাছাড়া তিনি মাহুষের মনের 
খবর জানিতেন। মুদলমানদিগের মধ্যে কতকগুলি মুনাফিকও ছিল, 

দুরভিসদ্ধি লইয়াই তাহারা মুসলমান হুইয়াছিল। ইছদী ও পৌত্তলিকদের 
দহিত তাহ।দের গোপন সংযোগ ছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দূরদর্শী 

হযরত তক্রবুন্দকে ছুই দলে বিভক্ষ করিলেন। যাহারা মদিনায় থাকিতে 

চাহিলেন, তাহাদিকে মদিনাতেই রাখিয়া দিলেন। আর ধাহারা অগ্রসর 

হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি সেনাবাহিনী গঠন 
'কপিলেন। কেবলমাত্র সেই সব জিন্নাদিল্ সাচ্চা বীরবুন্দকেই ভিনি গ্রহণ 
করিলেন_ধাহারা আলার নামে-_ইসলামের নামে শহীদ হইতে সর্বদা 
প্রস্তত। এদ্ধপ মুসলমানের সংখ্যা মিলিল মান্র ৩১৩ জন। তাহাদেরও 

আবার খস্ত্রশত্ত্র নিতান্ত মামুলী ধরণের । অশ্বারোহী সৈন্ত হইল মাত্র 
একজন । 

হহরত ভুহাতেই সন্ধষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন £ বিজয়লাভের €'ধান 
উপকরণ সংখ্যাবল নহে-_-মনোব্ল। 

এই ক্ষুত্র বাহিনী লইয়াই হযরত আজ বাহির হইলেন সেনাপতির 
বেশে । ভিনশত তেরজন বীরের তিনশত তেরখানি নাঙা তলোয়ার 
বৌব্রকিরণে ঝলমল করিয়া উঠঠতিল। 'আল্লাছ-আকবর+ ধ্বনিতে মকরু-গগন 
প্রকম্পিত হইতে লাগিল। 

ইসলাম আজ সবপ্রথম দৃণঘ তেজে মাথা তুলিয়া দাড়াইল। তাহার 
প্রচ্ছম্ম রণমৃতি আজ প্রথম জগতে আত্মপ্রকাশ করিল। তুমি অস্থায় 
কিয়া আমার গালে চড় মারিবে, আর আমি তোমার পায়ে লুটাইয়। ক্ষমা 
ভিক্ষী করিব, অথব। অন্ত গালটি ফিরাইয়া দ্িব_-ইললাম তাহা নহে। 
ছুনিয়ার ঝঞ্চাট ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্ড সন্্যামী সাজিয়া 
বনে যাইব--ইসলাম তাহাও নহে। ইসলাম জীবনের ধর্ম। আত্মবিলুষ্চি 
বা পশ্চাদপসরণ তাহার বাণী নহে। সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হও-ইহাই 
তাহার বাণী। জালিমকে বাধ! দাও, মযলুমকে রক্ষা কর, সত্য ও আদর্শের 
জন্য তরবারি ধর, প্রয়োজন হইলে মার, প্রয়োজন হইলে মর--ইহাই ইপলাম। 
ইসল/মের তরবাত্ি নিরপরাধকে আঘাত করিবার জন্ত নহে-_আত্মরক্ষার 
'ছন্ত, স্যায়নীতি ও লত্য প্রতিষ্ঠার জন্য--অন্তায়ের যথাযোগ্য প্রতিকারের 



১৯৭ বদর-যুদ্ধ, 

জন্য | ভীরু হ্বদয়ের মিনতি অথবা কাপুরুষতা ইসলামে নাই। ইসলাম 

বলিষ্ঠ ধর্ম_দ্বভাবের পটভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা। শ্বভাবে যাহা আছে, 

ইসলামেও তাহা আছে। 

এই মহাসত্যকেই হযরত আজ প্রথম রূপ দিলেন। এতদিন তাহার 

একহাতে ছিল কুরআন, অপর হাত ছিল শৃন্ত?; সেই শূন্য হাতে এবার তিনি 

তুলিয়া লইলেন তরবারি । “এক হাতে কুরআন, অন্ত হাতে তরবারি” 

মানুষের এই মহিমময় মৃতি দেখিয়া কোন্ অর্ধাচীন ইহাকে নিন্দা করে? এর 
চেয়ে মানুষের স্থন্দরতর মুততি আর কি হইতে পারে? সত্যের সহিত শক্তির 

এই যে মিলন_-এ কি স্বপার? এ কিনিন্দার? কিছুতেই নয়। শক্তি 
ছাড়া সতা দ্রাড়াইতেই পারে না! । পক্ষান্তরে শক্তি যদি সত্যা শরয়ী না হয়, 
তাহা হইলেও মানষের অশেষ দুর্গতি ও অকল্যাণ ঘটে । সত্যহীন শক্কি 

জুলুমে বূপাস্তরিত হুয়। জগতে বৃহত্তর কল্যাণের জন্ক ত্য ও শক্তির 

সমন্বয়ের তাই একান্ত প্রয়োজন । ইহাতে শক্তিও স্বনিমন্ত্রিত হয়, সভ্যও 
উন্নতশিরে তাহার পথ কাটিয়া চলে । প্রতোক মামষের জীবনে তাই চাই 

সভ্য ও শক্তির যুগপৎ সাধনা । সত্যের 'আলে! যদি আমাকে পথ দেখায়, 

সকল মিথ্যা--লকল ভ্রান্তি--সকল অসুন্দর হইতে আমাকে বাচাউয়া চলে, 

ংগে সংগে আমার তরবারি ঘর্দি আমাকে দেয় লকল বাধা-বিদ্রকে জয় 

করিবার বিপুল প্রেরণা, সকল ভীরুতা! ও অবিশ্বাসকে দূর করিয়া পেযদি দেয় 
আমার অক্জরে অনীম সাহস ও মনোবল, তবে আমার ভয় কী? লক্ষ্যন্থানে 
আমি পৌছিবই। 

ইগলামের সহিত 'তরবারির এমনই সবন্ধ । 
কুরআন ও তরবারি তাই আদৌ অসমঞ্জস নহে । 

বন্ততঃ ইসলাম মুসলমানকে দুইটি জিনিসই দান করিয়াছে ঃ একটি' 
কুরআন, আর-একটি তলোয়ার । ত্যাগ ও ভোগের-সতা ও শক্তির_দীন্ 

ও ছুনিয়ার--ছুই চমৎকার প্রতীক এই কুরআন ও তলোয়ার 

ইহাই মুসলমানের লাচ্চা চেহারা ইহাই তাহার সত্যিকার পরিচয় । 

এই এক হাতে তরবারি অপর হাতে কুরআনধারী নওমুসলিমকেই আজ 
আবার আমর] লারা প্রাণ দিয়া কামনা! করি । 

এমনই আদর্শ একদল মুসলমানকে লইয়া লেনাপতি মুহম্মদ মদিনা হইতে, 

যাত্রা করিলেন। 



বিশ্বনবী ১৯৮ 

দুইদিন পথ-প্রবাস করিবার পর, তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে হযরত লদল- 

বলে বধর-প্রান্তবে আসিয়া উপনীত হুইজেন। 

সেদিন বুহম্পতিবার । দ্বিতীয় হিষরীর রম্যান মাস 

বদর প্রান্তরের তিনদিকে ছিল ক্ষুত্র ক্ষুত্র পাহাড়। পূর্বদিকের একটি 
পাহাড় হইতে একটি ক্ষীণ ঝর্ণাধারা সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত 

হইতেছিল । ওয়াকিফহাল ব্যক্কিদিগের পরামর্শে হযরত সেই ঝর্ণার উৎস- 

মুখ অধিকার করিয়া তথায় ঘাটি গাঁড়িজেন। খজুর-শাখা ও পত্াদি দ্বারা 
হযরতের জন্য একটি ছা্টনী প্রস্তুত করা হইল । দেই ছাউনির মধ্যে 

হযরত রাত্রিযাপন করিজেন। সা'দ-বিন্মশাজ সাবারাত্রি সেই ছাউনি পাহারা 

দিলেন। 

নামাঘ « প্রার্থনার মধ্য দিয়া সারারান্ছি কাটিয়া গেল । 

ভোর হটতে নাহইতেই বেলাঁলের সুমধুর আযানের সুর ধ্বনিত 

হইয়া উঠিল! মুসলমানগণ টসনিকবেশে কাতারে কাতারে দাড়াইয়া 
হযরতের পিছনে নাষাষ পঁড়িলেন। 

নামাঘ শেষে হযরত সকলকে যুদ্ধের জন্য গ্রস্তত হইতে হুকুম দিলেন। 

যেখানে যেরূপ প্রয্মোজন, সেইরূপভাবে ব্যহ রচনা করিলেন। তারপর 

সকলকে উপদেশ কিয়া বললেন 2 “সাবধান, কেহ স্থানত্যাগ করিও না। 

আমার বিনান্ুমতিতে কেহ আগ্র-আ'ক্রমণ করিও না। যদি অশ্বারোহী 

স্নাদল ছারা শক্রনা আক্রমণ কবে, তবে ভীর মারিয়া তাভাদের অগ্রগতিকে 

প্রতিহত করতে চেষ্টী করিও 1” 

ইহাই বলিয়া হযরত আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া 

ভিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন । এই সংকটমুইতে জীবনের চরম এবং পরম বন্ধু 

আলহতালার শরণ শলইজেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া প্রার্থনা 

করিলেন : “প্রভু হে, এই মুষ্টিযের সতের ঠসনিক দলটিকে তুমি কি 
বাচাইযা রংখিবে না? উহারা ঘি আাজ নিশ্চিহ হইয়া যায়, তবে ছুনিয়ায় 

তোমার নামের মছিমা-প্রচার বন্ধ হই যাইবে । বলিতে বলিতে হুযরুত 

একেবারে ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। 

এই প্রার্থনার উত্তরে আলাহছ তাহার রস্থলকে এই আশ্বালবাণী 

এশুনাইলেন : 
পন্ভায়বানদিগকে সুপংবাদ দাও । নিশ্চগ্ঘই তোমার প্রভু বিশ্বানীদিগের 
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নিকট হইতে শক্রদ্দিগকে দূরে রাখিবেন, কারণ আল।হছ, অবিশ্বালীদিগকে 

ভালোবাসে না” _-( ২২ ১৩৮) 

হযরত উৎফুল্ল হঈয়! বাঁহরে আদিলেন। আবুবকরকে ডাকিয়া খাঁললেন 
“ক্থনংবাদ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদিগকে সাহাবা করিবেন। ভয় নাই, 

যুদ্ধে মামরা নিশ্চয়ই জঘ়যুক্র হইব |” 

ওদিকে আবুযহুল মুপলমানদ্িগের সংখ্যানির্ণয় কবিবার জন্য ওমায়ের 

নাক জনৈক আশ্ারোহীকে আদেশ দিলেন £ ওমায়ের ভ্রুতবেগে ঘোড়া 

ছুটাইা মুনলম|নাঁদগকে প্রদক্ষিণ করিয়া আপিয়! বলিল: মুপসমানেরা 
দংখ্যায় ভিন শতের বেশী হইবে না। 

শুনিয়া আবুষহল নিশ্চিত বিজয়ের গধে একেবারে অধীন হইয়। উঠিল। 

কালবিলম্ব না করিয়! সে যুদ্ধারভ্ভতের আদেশ [দিল। 

কম্ত কোঁরেশ নেতগণ একমত হইতে পারিল শা। চিন্তাশীল ফোন কোন 

নেতা আবুযহলকে বুঝ|ইয়া বলিল: “এই যুদ্ধে আমাদের কী ল!ত হইবে? 
তিনশত মুনলিম যোদ্ধাকে নিহত করিতে হইলে আমাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ 

তিনশত বাছ-বাছা কোরেশ বীরকে প্রাণ ভারাইতে হইবে । কোরেশ 

গোত্রের শ্রেষ্ঠ নেতা বা যোদ্ধা্দিগকে হারাইয়! বিজয়লাভ করিলে বা আমাদের 

এমন কী গৌব্ব বাড়িবে? আর বিজ্যলাভ যে করিলউ, ত]হারই বা নিশ্চয়তা 

কোথায়? কাজেই, যুদ্ধ না করিয়! আমাদের কিরিয়। যাওয়াই সমীচীন ।” 

কিন্তু খাবুযহল এ যুক্কি মানিবে কেন? মুহম্ম? এবং তাঁহার 'ক্তবুন্দকে 

ধ্বস করিবার যখন এমন স্থযোগ মিলিয়াছে, তখন মে তাহা হেলায় হারাইতে 
রাজী নয় । যুক্রিদাতার্দিগকে সে ভীকু", “কাপুরুষ' বলিয়া ধিক্কার দিতে 

লাগিল । বলা বাহুল্য, ইহাতে সকল কফাঁলল। ঘুমন্ত কোরেশ-অভিমান 

জাগ্রত হইয়া উঠিল! যুদ্ধের জন্য সকলেই একমত হইয়া গেল। 
যুদ্ধ আর্ত হইল। তখনকার রাঁতি অনুসারে প্রথমে যুখ্যযুদ্ধ আরস্ত 

হইল। কোরেশদ্দিগের মধ্য হইতে ওত্বা, তাহার ভ্রাতা শোয়েব! এবং পুত্র 

অন্দদ বাহির হইয়া আসিয়া আন্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল £ 

*৪রে কাপুক্ষ মুদলমানগণ, কার এমন বুকের পাটা, আয় তো দেখি! যুদ্ধ 

কারে বজে একবার দেখে যা” এখানে 1? 

এই আহ্বান শুনিয়া আনসারদিগের মধ্য হুইতে তিনজন বীর লাফাইয়! 
উঠিলেন। কিন্ত মহান্ুভব রন্থলুল্লাহ তাহাদিগকে নিরভ্ভ করিলেন। তিনি 
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ভাবিলেন £ প্রথমেই যদ্দি আনসারগণ যুদ্ধে নামে এবং যদি তাহাদের কেহ 

নিহুত হয়, তবে লোকে বলিবে মোহাজেরদ্বিগকে নিরাপদ্দে রাখিয়া হযরত 

আনসারদিগের দ্বারাই যুদ্ধ চালাইতেছেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি আপন 

পরমাত্বীয় হামজা, ওবায়দা ও আলিকে আহ্বান করিলেন। আদেশক্রমে 

তৎক্ষণাৎ কীরত্রয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইলেন। ওৎ্বার সহিত হামজার, 

শোয়েবার সহিত ওবায়দার এবং আলিদের সহিত আলির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 

মুহূর্তমধ্যে বীরকেশরী আলির এক আঘাতেই আলিদের শির তুলুন্ঠিত হইয়। 

পড়িল। তত্দৃষ্টে ওৎবা অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া ভীমবিক্রমে হামজাকে আক্রমণ 

করিল, কিন্ধু অল্পক্ষণের মধ্যেই হামজা! তাহাকে জাহান্নামে পাঠাইয়া দিলেন । 

পঁয়ষট্টরবর্ষ বয়স্ক ওবায়দাও শোয়েবাকে নিহত করিলেন বটে, কিন্তু শোয়েবার 

তরবারির আঘাতে তিনিও গুরুতররূপে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং 

অল্পক্ষণ পরেই শাহাদৎ লাভ কারলেন। 

ওৎবাকে এত শীত্ব দবংশে নিহত হইতে দেখিয়া কোরেশগণ স্তম্ভিত 

হইয়া গেল। ছ্বন্বযুদ্ধে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া এইবার তাহার! 

লমবেত আক্রমণ আরম্ভ করিল। এদিকে মুসলমানগণও বিজয়ের প্রথম 

হ্ছচনায় অধিকতর অন্গপ্রাণিত হইয়া ছিগুণ উৎ্লাহে শক্র নিপাতে অগ্রসর 

হইলেন। 

তুবুল যুদ্ধ আরভ হুইল। অন্ত্রের ঝঞ্চনায় ও সৈন্দ্দিগের রণছুংকারে 

বদর-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল । 

অপুৰ এই সংগ্রাম। নব অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত এক হাজার যোদ্ধার বিরুদ্ধে 

মামুলি হাতিয়ারধারী মাত্র ৩১৩ জনের মুদ্ধ! এমন অসম সুদ্ধ কে কোথায় 

দেখিয্াছে? কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া মহানবী আজ এমন ছুঃসাহপিক 

কাধে অগ্রনর? যুক্কিজ্ঞান যাঁছাতে নায় দেয় না, তেমন কার্য করিতে তিনি 

কেন এত লালা য়িত? 

এর একমাজ কারণ : হযরতের শক্ত বাহিরে ছিল না, ছিল তাহার 

অন্তরের গোপন-গহনে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ যুদ্ধ মককা-মদিনার যুদ্ধ 

নয়-_কোরেশ-মুসলমানের যুদ্ধ লয়,_ইছা। অদ্ধকার ও আলোকের যুদ্ধ, মিথ্যা 

ও লত্যের যুদ্ধ-_অবিশ্বাদ ও ঈমানের যুদ্ধ । 

প্রচ্বেগে যুদ্ধ চলিতেছে। দুর হইতে হযরত এই যুদ্ধের ভীষণতা 

লক্ষ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় শিবিরাত্যস্তরে প্রবেশ 
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করিয়া কাতরকণ্ে প্রার্থনা করিলেন : পহে আমার প্রভূ, আমার সহিত তুমি 
যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহ পুর্ণ কর।” বলিতে বলিতে তিনি একেবারে 

আত্মহারা হুইয়! পডিলেন। দেহের উত্তরীয়খানি শ্বলিত হইয়া পড়িয়া 

গেল। তদ্দষ্টে আবুবকর তাঁড়াতাডি ছুটিয়া আদিয়া উত্তরীয়ধানি তাহার 

গায়ে জড়াইয়া দিলেন এবং তাহাকে আলিংগন করিয়া বলিতে লাগিলেন £ 
“হযরত, যথেষ্ট হইয়াছে ; আলাহু, নিশ্চয়ই তাহার ওয়াদ! পূর্ণ করিবেন ।” 

আল্লার নিকট হইতে অভয় বাণী আদিল । হযরত আশ্বস্ত হইয়া বাহিরে 

আদিলেন। 

মুদলিম বীরবুন্দ তখন বিপুল বেগে যুদ্ধ করিতেছেন । ছুর্বার গতিতে 

তাহারা বাহ ভেদ করিয়। শত্রদিগকে নাস্তানাবুদ করিয়া চলিয়াছেন। এক- 

একজন বীর চার-পীচজন শক্রকে নিপাত করিয়া তবে শহীদ হইতেছেন। 
এই সময়ে মো'আজ ও আব্ল্লাহছ নামক দুইজন মূদলিম তরুণ আপন 

ত্যাগ ও অসামান্ক বীরত্ব ঘ্বারা৷ এই যুদ্ধকে আশু পরিসমাপ্তির দিকে আগাইয়া 

দিলেন। আবুষহলকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা জীবন-পণ করিয়া 
অগ্রসর হুইলেন। আবুঘহল তখন বৃহবেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। 
বুবকদ্বয় বিছা ৎগতিতে সেই ব্য ভেদ ক্রিয়া অতফিতে আবধুহছলকে আক্রমণ 
করিলেন। মোগআজের এক আঘাতে আবুবছলের একটি পদ্দ ছিন্ন হইয়! 

গেল। বাধ্য হইয়া সে ভূতলশায়ী হুইল। পিভার এই মারাত্মক বিপদ 
দেখিয়া একরাম] ছুটিষ। আসিয়া মোআজকে আঘাত করিল; দেই আঘাতে 

(মো আজের একটি বা ছিন্নপ্রায় তইয়া ঝুলিতে লাগিল । মো'আজ দেখিলেন, 

তাহার আপন বাছুই তাহার শত্রু হইয়াছে; তৎক্ষণাৎ তিনি দোছুল্যমান 

বাভটিকে পদতলে চাপিয়া ধরিয়া এমন জোরে ঝটুক। টান দিলেন যে, বাছটি 

ভিন্ন হইমা 'উঁতলে পিয়া গেল। তথন মো'আজ হ্বচ্ছন্দ্চিত্ে অপর হস্ত 

ছারা তরবারি চালন। করিতে লাগিলেন। মো'আজের এই শোচনীয় অবস্থা 

দেখিয়া আবদুল্লাহ্ তত্ক্ষণাৎ তাহার পার্থখে আলিয়৷ দাড়াইলেন। আবৃষহুল 

তখনও জীবিত ছিল, আবছুল্লার এক আঘাতে তাহার ছিন্ন মহ্তক ধূলায় 
লুটাইরা পড়িল। 

আবুষহুলের মৃত্যুর সংগে সংগে কোরেশ সেনাদল ছত্রভংগ হইয়া 

পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুনলিষগণ লাফল্যের স্কচনায় দ্বিগুণ 

উৎসাহিত হইয়া কোরেশদিগের পশ্চাদ্ছদরণ করিলেন। অনেককে নিহত 
১৩ ্ 
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করিলেন, অনেককে বন্দী করিলেন। মুসলিম টৈন্তরা ইচ্ছা করিলে এই 

স্থযোগে আরও বছ শক্রকে নিহত করিতে পারিতেন; কিন্তু প্রেম-করুণার 

যুর্ভ ছবি মৃহত্মদ। বাছিরে কঠোর হইলেও অস্তর তাহার হতভাগ্য মানুষের 
বেদনায় কাদিয়া ফিরিতেছিল। তিনি ততক্ষণাৎ আদেশ দিলেন £ “উহা- 

দিগকে মারিও নাঃ বেচারীদের অনেকেই অনিচ্ছাসত্বে আমাদের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধ করিতে আনিয়াছে |” 

হযরতের আদেশ শুনয়া মুললিমদিগের 'মনেকেই বিল্ময় মানিল। এমন 
সুযোগও কেহ হারায়! কিন্ত উপায় নাই । নেতার আদেশ । 

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের ৭* জন নিহত আর ৭* জন বন্দী হুইল। 

যে কয়জন তকোরেশ নেতা ছযরতের প্রধান বৈরীব্ধপে এতকাল তাহার 

বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিয়া আনিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই যুদ্ধে 
প্রাণ হারাইল। | 

মুললমানদিগের পক্ষে মা ১৬ জন শহীদ হইলেন। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও 

রসদপত্্র মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। বদর-প্রান্তর আবার শান্ত ভাব 
ধারণ করিল । সত্যের বিজয় ও মিথ্যার পরাজয়ে সারা প্রকৃতি যেন উৎফুল্ল 

হুইয়া উঠিল। 
হযরত ও তাহার শিষ্তগণ এই বিজয়ের মধ্যে আল্লার মহিমা ও করুণারই 

মূর্ত প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞকাঁয় সকলের মস্তক বারে 

বারে আল্লার উদ্দেশ্তে নত হইয়া! পড়িতে লাগিল? 

বদর-যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। এই মহাবুদ্ধ ইতিহাসে এক যুগ-প্রবর্তক 

ঘটনা । যে লমস্ত মুসলিম বীর বদর-যদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, পর- 

বর্তীকালে তাহারা আর অনেক বড় বড় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

এবং অনেক দেশ জয়ও করিয়াছিলেন, কিন্তু দে জয়গৌরবকে কোন 

মূল্য না দিয়া বদর-যুদ্ধে জড়িত থাকাকেই তাহার! জীবনের পরম মৌভাগ্য 

ও গৌরব বলিয়া! মনে করিতেন। ইরাকের শাসনকর্তা কুফা-নগরীর স্থাপয়িতা 

পারশ্ত-বিজয়্ী মহাবীর লা'দ অশীতিবর্ষ বয়সে মরণ-শধ্যায় শুইয়া বলিয়া- 

ছিলেন £ “বদর-যুদ্ধের পরিহিত বর্ম আমাকে পরাইয়া দাও; এই বেশে 
মরিব বলিয়া আমি উহা! এতদিন তূলিয়! রাধিয়াছি।”” বাম্তবিকই বদর- 

যুদ্ধের গুরুত্ব এবং গৌরব মিথ্যা নয়। ইসলামের অগ্রগতি এইখান হইতেই 
শুরু হইয়াছে। এতদিন দে ছিল নিরীহ, এখন দে হইল নিভাঁক। 



২৯৩ বদর-যুদ্ধ 
এতদ্রিন যে ছিল শান্ত ও নংবত, এখন সে হইল ভূর্বার-_-প্রাণমাতাল ও 
গতিশীল । আল্লাহ তালা এই জন্ত কূরআন শরীফে বদর-বিজ্বের দিনকে 

“মুক্তির দিন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লত্যই ইহা মুক্তির দিন। 
বিধর্মীর! ইসলামকে কবলিত করিবার জন্ত লমত্ত আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু 

ইসলাম সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া! এইদিন বিজয় বেশে বাহির হুইয়া আমিল। 
২ বস্ততঃ বদর-যুদ্ধের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছিল। হযরত 

যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিতেন, তবে ইপলামের ইতিহান 

অন্তরূপেও লিখিত হইতে পারিত। কোরেশগণ তো মিন! আক্রমণ করিতই, 

অধিকন্ত নগরের পৌত্তলিক, ইছদী ও মুনাফিকগণও তাহাদের লহিত 
যোগ দ্বিত। ফলে ইসলাম ও তাহার মহাপয়গম্থরের ভাগ্যে কি ঘটিত, 
কে বলিবে? 

পক্ষান্তরে বদর-বিজয়ে মুসলমানগণ এক নূতন জীবনের সন্ধান গাইলেন । 
তাহাদ্দের মধ্যে যে অশীম শক্তি লুকাইয়া আছে, অগণিত শক্রর লংগে 
যুদ্ধ করিয়াও তাহারা যে জয়ী হইতে পারেন, শক্রসেনার সংখ্য। দেখিয়া 

তাহারা যে মোটেই শংকা মানেন না, তাহার! যে ছুর্বার__ছুর্দমনীয়, এই 

বিশ্বাস তাহাদের মনে বদ্ধমূল হুইয়া গেল। ইসলাম যে আল্লার মনোনীত 
ধর্ম, হযরত যে সত্য সত্যই আল্লার প্রেরিত রস্থল, আল্লহ. যে মুসলমানদিগের 
পহাম়-এ কথা কলের মনেই দাগ কাটিয়া বসিল। হযরত এতদিন 

যে-দ্রাবী করিয়া আনিতেছিলেন এবং যে আশার বাণী শ্তনাইতেছিলেন, 

বদর-যুদ্ধে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হুইল । আরও একটি লত্য সুললমানেরা 

উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সেটি হইতেছে £ নংগ্রাম না করিলে জীবনযুদ্ধে 

জয়লাভ করা যায় না। 
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বদর-যুদ্ধের পরে 

বিজয়লন্ধ রণসভ্ভার ও বন্দীদিগকে লইয়া লত্যের সৈনিকদল মদিনায় 
ফিরিয়া চলিলেন। আবার গগন-পবন প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল £ 

“আল্লাহু আকবর !”” 

ওসায়েল নামক স্থানে আলিয়া বীরদল বান্িপ্রবাল করিলেন । কিন্তু 

মঞ্গিনাবাদী মুনমলমানদিগের উৎকণ্ঠার কথা ভাবিয়া হযরত লেখান হইতে 
জায়েদ এবং কবি আবছুষ্লীকে বিজয়বার্তা ঘোষণ] করিবার জন্ত সত্বর মদিনায় 

পাঠাইয়া দিলেন। আল-আকিক উপত্যকা পর্যন্ত দৃতদ্বন একসংগেই 
আমিলেন ; ভারপর ঘোষণা করিবার স্থবিধ! হইবে ভাবিয়া ছুইজন ছুইপথ 

দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। আবদুল্লাহ. কোবা এবং পার্তত্য মদিনার 

দিকে চলিয়া গেলেন; জায়েদ সোজ! নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। 

হযয়তের প্রিয় উট “আল-কালোয়া'র উপরে জায়েদ উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু 

ইছাতে এক বিপরীত ফল ফলিল। ইন্থদী ও কোরেশগণ যখন দেখিল, 

হযরতের উট লইয়া জায়েদ ফিরিয়া! আসিতেছেন, তখন তাহারা আনন্দে 

উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; ভাবিল মুহম্মদের দফা রফা হইয়াছে, নতুবা! তাহার 
উট এক্সপভাবে ফিরিয়া আদমিবে কেন? কিন্ত জায়েদ যখন উচ্ৈংগ্ববে 

ঘোষণা করিয়া উঠিলেন £ “হে মদিনাবাসীগণ ! আনন্দ কর! কোরেশদল 

লম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে; আবৃযহল ও অন্যান্ত কোরেশনেতা নিহত 

হইয়াছে ; হযরত শীঘ্রই সেনালের সংগে ফিরিয়া আমিতেছেনঃ” তখন তাহারা 

“হায়! হায়!” করিয়া উঠিল। মনে হুইল সমস্ত আকাশ ভাতিয়া তাহাদের 

মাথায় পড়িল । 

পক্ষান্তরে মুসলমানগণ এই বিজয়বার্ডা শ্রবণে আনন্দে আত্মহার৷ হুইয়! 

উঠিলেন। যুবক ও বুদ্ধেরা মুহুমুণ্ছঃ তকবীরধ্ধনি করিতে লাগিলেন, বালক- 
বালিকার! দফ বাজাইয়। গান গাহিতে লাগিল? সমস্ত মুনলিম-মদিনা হযরতকে 

অভিনন্দিত করিবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। 

পরদিন হযরত মদিনায় পৌছিলেন। আবালবদ্ধবনিতার মুবারকবাদ ও 

আনন্দ-ফলরবে মদিনা আবার মুখর হুইয়৷ উঠিল। 



২০৫ বদর-যুদ্ধের পরে 

যুদ্ধলন্ধ যাবতীয় সম্পর্দ পথিমধ্যে লাফরা! নামক স্থানে সকলের মধ্যে 

বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভাগবাটোয়ারা! লইয়া একটু বিভ্রাট ঘটিল। 
ধাহারা নিজের জীবন বিপন্ধ করিয়া যুদ্ধে দাযিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 

এবং ধাহার! অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া অন্ত কাধে ব্যাপৃত ছিলেন, 

তাহাদের সকলকেই সমান অংশ দেওয়া হুইবে কিনা, ইহাই লইয়া 
একটা মতবিরোধ দেখা দ্িল। কিন্তু অচিরেই সব গগুগোল মিটিয়া 

গেল। হযরত এ সম্বত্বে আল্লার নির্দেশ লাভ করিলেন। তদসুসারে এক- 

পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং রক্থলের জন্য রাখিয্বা বাকী লমত্তই সৈপ্তদিগের মধ্যে 
মান অংশে বিভাগ 'করিয়া দেওয়া হইল। আবুয়ছলের ব্যবহৃত বিখ্যাত 
“জুলফি কার, তরবারিখানিও বুন্ধলন্ধ দ্রব্যনস্তারের অন্ততূক্তি ছিল। হযরত 
নিজে সেখানি গ্রহণ করিলেন । 

হযরত মদিনা পৌছিয়াই শুনিতে পাইলেন, তাহার প্রিয় ভুহিতা 
রোকাইয়া আর' এই ছুনিয়ায় নাই। রোকাইয়ার পীড়া গুরুতর জানিয়াই 
তাহার স্বামী ওপমান বদর-যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। হযরত 

জানিতেন, রোকাইয়ার পীড়া মারাত্মক; কিন্ধ বুহত্তর কর্তব্যের আহ্বান 
যখন আনে, মানুষ তথন ব্যক্তিগত কর্তব্য বা স্ুখন্থবিধার দিকে তাকাইতে 
পারে টক? হুধরতকে তাই বাধ্য হইয়াই মৃত্যুকাতর কন্ঠার মায়া পরিত্যাপ 
করিয়া! যুদ্ধে যাইতে হুইয়াছিল। 

যথানময়ে বন্দীগণ মদিনায় আনিয়া উপনীত হুইল। এসব বন্দীদিগের 
প্রতি হযরত যে-আদরশ ব্যবহার দেখাইলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা 

মেল! ভার । হুষরতের আদেশে মদিনার আননার এবং মোজাহেরগণ সাধ্যা- 

কুসারে বন্দীদিগকে নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন গৃহে 

স্থান দিলেন এবং আত্মীয়-কুটুত্বের মতই তাহাদের নহিত ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন। পরবর্তীকালে এই বন্দীদ্বিগের একজন প্রকাশ্টে ঘোষণ। করিয়া- 

ছিলেন : “'মদিনাবাশী দিগের শিরে আল্লার রহমত নাধিল হউক! তাহার 
আমাদিগকে উটে চড়িতে দিয়া নিজেরা! পায়ে হাটিয়৷ গিয়াছে; নিজের! 

শুফ খেজুর খাইয়। আমাদিগকে রুটি খাইতে দিয়াছে ।” 
বল। বাহুল্য, এই মহাক্কভবতা বিফলে গেল নাঁ। বন্দীদিগের মধ্যে 

অনেকেই হযরত এবং তাহার শিশ্তদিগের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইসলাম 
গ্রহণ করিল এবং এইরূপে অন্তরে-বাছিরে মুক্ত হুইল। যাহার! ইসলাম 
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গ্রহণ করিল না, তাহাদিগের প্রতিও কোনরূপ অসন্ধ্যবহার করা হুইল না। 

মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত তাহারা একইভাবে আদৃত হইতে লাগিল । পরাজয়ের 
কলংক ও গ্লানি ভুলিয়া বন্দীদিগের মুক্তির জন্ত মদিনায় দূত পাঠাইতে 

কোরেশদিগের অনেক বিলঘ্ব ঘটিয়াছিল । এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া বন্দীগণ লমান- 

ভাবে মুসলমানদিগের পেবাধত্ব পাইতে লাগিল । 
বন্দীদিগের মুক্ষিদান ব্যাপারেও হযরত কম জ্াদয়তা দেখান নাই। 

বন্দীদিগের সাধ্যান্থসাবে তিনি মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। যাহারা 
সংগতিনম্পন্প, তাহাদের প্রতোককে ২০** হইতে **০* দেরহেম দিতে হুইয়া- 

ছিল; কিন্তু দরিদ্র লোকদিগের জন্ত তিনি মাত্র ৪** দেরছেম পণ ধা্ধ 

করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা নিতান্তই অক্ষম ছিল, হযরত তাহাদিগকে 

বিনাপণেই যুক্কি দান করিয়াছিলেন। আবার বন্দীদ্িগের মধ্যে যাহারা! 
শিক্ষিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাদের 

প্রত্যেককে মদিনার দশটি বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিতে বলা 

হইয়াছিল এবং উহাই তাহাদের যুক্তিপশরূপে গণ্য হইয়াছিল । শিক্ষার প্রতি 

হযরতের এই অঙ্রাগ সত্যই প্রশংসাহ্ । অবশ্ত সকলের প্রতিই যে নিধিচারে 

সমান ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা নহে । বন্দীদিগের মধ্যে দুই জন 

পাষগুকে তাহাদের ছুফ়্ৃতির জন্য কিছুতেই ক্ষমা করা সম্ভব হয় নাই। 
তৎকালীন যুদ্ধরীতি অঙ্থসারে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয় হইয়াছিল । 

বদর-যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরতের পারিবারিক জীবনের গুধান 
ঘটনা আলির সহিত ফাতিমার বিবাহ । বদর-যুদ্ধে বীরবর আল্িই সর্যা- 

পেক্ষা অধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে তাই যেন তিনি 
তাহার দেই কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ করিলেন। হযরতের প্রিয় ছলালীকে 

লাভ করা সত্যই কি মানব-জীবনের একট] চরম পুরস্কার নয়? আর আলি 
ছাড়া এই ছুলভ বত্ব লাভ করিবার যোগ্যতা কাহারই বা ছিল ! যোগ্য পাজ্জে 

যোগ্য পুরস্কারই অপিত হইয়াছিল। হযরত নিজে খুতবা পড়িয়া আলি ও 

ফাতিমাকে পরিণয়শস্থজ্ে আবদ্ধ করিয়া দিলেন । বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ লম্পদ_- 
লত্যনিষ্টা, ত্যাগ ও শ্বদেশপ্রেমের মৃতিমান আদশ--হুধরত হাসান হোসেন-_- 

ইছাদেরই সম্তান। 
বদর হইতে ফিরিয়া আসিয়! হষরত ইন্ুদীদ্দিগের ক্রিয়াকলাপ ও 

গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি দিলেন। পূর্বেই বল! হইয়াছে, ইহুদীরা মন্ধায় 
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কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিগ্ত ছিল। উভয়ের মধ্যে বু গোপন 
পঞ্জবিনিময় হইত । খাজরাজ-বংশীয় আবহুল্লাহ. কোরেশদিগের লহায়তায় 
হযরতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, এইরূপ ছিল তাহাদের মতলব এবং মেজন্ত 

তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল । কিন্তু বদর-যুদ্ধে কোরেশদ্গের 

ভাগ্যবিপর্ধয় ঘটায় ইছদীর! একেবারে নিরাশ হুইয়া' পড়িল । 
হযরতের সহিত ইচ্ছদ্ীদ্দিগের বিরোধের প্রধান কারণ ছিল : উভয়ের 

আদর্শগত পার্থক্য । ইহুদীরা ছিল স্থদুখোর, হযরত ছিলেন স্থদের ঘোর 

বিরোধী ; ইছদীরা ছিল পরস্বাপহরণকারী, নির্মম ও শোষণপপ্রয়াসী, হযরত 

ছিলেন মানষের দরদী এবং ছুর্গতপ্রিগের সাহায্যকারী; ইহুদীরা ছিল 
মানষে-মাছষে ভেববুদ্ধিগাতা, হযরত ছিলেন সায্য-টমত্রী-স্বাধীনতার 

উদ্গাতা । এহেন মুহম্মদকে তাঁহারা সহা করিবে কিবূপে? ইনুদ্রীরা তাই 
ভাবিল £ মুহণ্মদের জন্তই যখন তাহাদের নমন্ত স্বাথ ও স্থবিধা হাত হইতে 
চলিয়া যাইতে বন্সিয়াছে, তখন তাহাদের পথ হইতে এই কণ্টকটিকে সরাইয়। 

ফেলিতেই হইবে। 

ব্দর-যুদ্ধে মুসলমান্দিগের অপ্রত্যাশিত বিজয়ে ইছুদীরা নিজেদের 

পরিণাম চিন্তা করিয়। আরও বিচলিত হইয়া উঠিল । হযরতকে উচ্ছেদ 

করিতে না পারিলে যে তাহাদের লমৃহ অকল্যাণ ঘনাইয়া আমিবে, এ কথ 
তাহার! মর্মে মর্ষে বুৰিতে পারিল। 

! ইভুদীদিগের মধ্যে কাব নামক একজন কবি ছিল। বদরযযুদ্ধে 
হকারেশদিগের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শুনিয়া সেআর স্থির থাকিতে 

পারিল না। ইহ্ুদীদিগের মধ্য হুইতে একদল প্রতিনিধিকে লংগে লইয়া 

লে মক্কায় গমন করিল এবং নানাবিধ কবিতা! ও গাথা রচন! করিয়া বদরের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্ত কোরেশদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল । 

ইছদীরা যে কোরেশদিগকে সর্বপ্রকার সাহাষ্য করিতে প্রস্থত, এই গোপন 
বাণীও সে তাহাদিগকে দ্িল। ইহাতে কোরেশ-প্রধানদ্বিগের মনে আবার 

নব উৎসাহের স্থষ্টি হইল; উপযুক্ত পরামর্শ দিয়৷ তাহারা প্রতিনিধিদিগকে 
বিদ্ধায় দিল । 

কা*ব মদ্দিনায় ফিরিয়া আনিয়া হুযরতকে দাওয়া করিয়া আদিল। 

উদ্দেশ্ট নিজগৃহে আনিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। সখের বিষয়, হযরত এই 

ষড়যন্ত্রে কথা পূর্বেই জানিয়া ফেলিলেন; কাজেই"কা'বের উদ্দে্ট লফল 
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হুইল না। অভিমানক্ষুন্ধ শয়তান.কবি তখন প্রকাশ্ডে হযরতের নামে 

নানাবিধ ব্যংগ-কবিতা রচনা করিয়া মদিনাবাপীদিগের মধ্যে প্রচার করিতে 

লাপিল। শুধু তাই নয়, অন্তভাবেও ইহুদীরা হযরতকে জালাতন করিতে 
ছাড়িল না। মুসলমানগণ পরম্পবের লছিত লাক্ষাৎ হইলে “আসসালামু 
আলাইকুম” বলিয়া সালাম জানাব; ইহার অর্থ “আল্লার আশীর্বাদ তোমার 
উপর বধিত্ত হউক ।” ইহুদীর! ইহারই অস্থকরণে হুযরতকে “আম্নামু 
আলাইকা” অর্থাৎ “তুমি ধ্বংস হও”' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগ্গিল। 

দিনে দিনে এমন হুইল যে, হযরতের বাটির বাহির হওয়াই দায় হইয়! 
উঠিল। 

বিভিন্ন মুদলিম গোজের মধ্যে কলহ সষ্টির জন্যও ইছদীরা প্রয়ান পাইল। 
বদর-যুদ্ধে কে কেমন বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, এই অহেতুক আলোচনার 
ভিতর দিয়া বিভিন্ন গোত্রের লোকদদিগের মধ্যে তাহারা হিংসাবিদ্বেষ ও 

ভেদবুদ্ধি আনিয়া দিতে লাগিল। বস্ততঃ ইহুদীরা হযরতের উচ্ছেদ দাধনের 
জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। 

শুধু যে ইহুদীরাই কোরেশদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত মকায় 
গিয়াছিল তাছা নহে; কোরেশগণও ইছুদ্দীদ্গিকে অঙ্কপ্রাণিত করিবার জন্ত 

মদিনায় আসিয়াছিল। শ্বয়ং আবুস্থকিয়্ানের ছাবাই এ কাধ সাধিত হুইয়াভিল। 

ছুইশত অশ্বারোহী সৈম্ত সংগে লইয়া, সে একদিন মদিনা যাত্রা করে, 
তারপর মদিনার উপকণ্ে একটি গুধস্থানে সৈম্তদের লুকাইয়া রাখিয়া রাত্রের 
অদ্ধকারে নণরপ্রবেশ করে এবং ইছদী দলপতিদিগের সহিত ললাপরামর্শ 
করিয়া প্রভাত হুইতে না হইতেই আবার পৈন্তদের সহিত আসিয়া মিজিত 

হয়। ফিরিয়। যাইবার কালে দুইজন মদ্দিনাবাপী কৃষককে মাঠে কাজ করিতে 
দেখিয়া তাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং তাহাদের ফলশন্যাদি 

পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। এই নংবাদ মদ্রিনাদ পৌ ছিলে হযরত একদল 
মুমলিম লেনাকে নংগে লইয়া ক্লতবেগে কোরেশদ্িগকে অঙ্থসরণ করেন, কিন্তু 
তাহাদের নাগাল ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসেন। 

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া হযরত পরিষ্কার বুঝিতে পাঁরিজেন যে, ইছদী 
ও কোরেশ একত্র মিলিয়া একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছে ; যে-কোন 
আত্তরে ইছদীরা তাই মুললমানদিগের লহিত বিবাদ বাধাইতে 
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হযরতের আদেশে মুসলমানগণ এতদিন ধৈর্ধধারণ করিয়াই ছিলেন, 
কিন্ত একটি ব্যাপারে তাহাদের লে ধৈধের বাঁধ টুটিল। ইহুদীদিগের মধ্যে 
বনি-কাইনোক! গোজ্জই ছিল তখনকার দিনে ধন্মানে ও প্রতিপতিতে 

মদিনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বদর-যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইছাবা বছু অস্ত্রশস্ত্র নিজে- 

দের ছূর্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলেই ইহাদের মধ্য 
'হুইতে শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে নামিতে পারিত। ইহার প্রধানতঃ শ্বর্ণকার 

ছিল। একদিন একটি অবগুত্তিতা মুসলিম যুবতী আবশুক বোধে ইহাদের 
একটি অলংকারের ছোকানে গিয়াছিলেন। ইছদীর ইহাকেই একটা 
স্বর্ণ স্থযোগ মনে করিয়া মহিলাটিকে নানাপ্রকার ব্যংগ-বিদ্রপ করিতে 

আরস্ত করিল। ইহাতে উত্াক্ত হুইয়া তিনি অন্ত আর-একটি ত্বর্ণকারের 

দোকানে গিয়া আশ্রপ্ন লইলেন, কিন্তু তাহাতেও নিফৃতি পাইলেন না। 

মহিলাটি বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক ছুবৃত্ত গোপনে গোপনে পিছন- 
দিক হুইতে তাহার ওড়নার এক কোণা একটি খুঁটির সহিত বাধিয়! দিল। 

কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি যেই গাত্রোখান করিতে গিয়াছেন, অমনি তাহার 
অংগাবরণধানি খপিয়া গিয়া তিনি লোকচক্ষে উন্মুক্ত হইয়া পড়িলেন। 

ছুবৃত্তদিগের কুৎসিৎ হানি-তামাসাহ তখন স্থানটি সরগরম হইয়। উঠিল। 

মহিলাটি লঙ্ভায় ও ক্রোধে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন । উচ্চৈম্বরে বলিতে 
লাগিলেন : “কে আছ মুললিম বীর! বিপন্না নারীকে রক্ষা কর।” জনৈক 
মুসলমান পথিকের কর্ণে এই আহ্বান প্রবেশ কর! মাত্র তিনি উন্মুক্ত তরবারি 

'হষ্ডে ছুটিছ্না আঙিয়া মহ্িলাটিকে ব্ক্ষা করিলেন এবং পাষগুদিগের এক- 
জনকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ফলে ইহছুদীরাও 

সংঘবদ্ধভাবে তাহাকে আক্রমণ করিল। মুসলিম বীর প্রাণপণে আত্মরক্ষা 

করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংখ্যাধিক্ের বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি 
নিহত হইলেন। | 

এই সংবাদ যখন মুসলমানদ্িগের কর্ণে পৌছল, তথন ভ্বাহার! ইহার 

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত প্রস্তত হইল । কিন্তু হযরত তাহাদিগকে শান্ত করিয়া! 

নিজেই বনি-কাইনোকা জন্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হুইয়া বলিলেন £ 

“হে ইনুদ্ীগণ, তোমরা যে জঘন্ত কুকর্ম করিয়াছ, তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার 
করিতে আমরা প্রস্ততত । আমার উপদেশ এই £ই তোমরা বশ্তুতা ত্বীকার কর, 

নতুবা কোরেশদিগের দশাই তোমাদের ঘটিবে |” ' 



বিশ্বনবী ২১০ 

কিন্তু ইহুদীরা হযরতের এই উপদেশ মানিল না; নানারূপ টিটুকারী দিয়া 
ফ্তাহাকে আরও শানাইতে লাগিল । 'বলিল : “বদরের একট] লামান্ত যুদ্ধ, 

'জিতিয়া তোমাদের খুব গর্ব হইয়াছে, না? আমাদের সহিত যদি যুদ্ধ লাগে, 
তবে দেখাইয়। দিব যুদ্ধ কাহাকে বলে ।” হযরত তখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া 

আসিলেন এবং বাধ্য হুইয়৷ ইহুদ্দীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য 
মুপলমানদিগকে আদেশ দিলেন । 

ইুদ্ীর! ফেরেববাজিতে পাকা হইলে ভিতরে ভিতরে খুবই ভীরু ছিল। 

মুসলমানদিগের সমরায়োজনের সংবাদ শুনিয়। তাহারা সকলে দুর্গমধ্যে 

আশ্রয় লইল। মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। ইনুদীদিগের 

বিশ্বাস ছিল, কোরেশগণ শীদ্রই মর্দিনা আক্রমণ করিবে, কাজেই অল্প 

কয়েকদিন এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের মুক্তির খিন 
আনিবে। আবছুল্লাহু-বিন্উবাই প্রমুখ খাজরাজদিগের নিকট হইতেও 
লাহায্য আসিবে বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ দুই সপ্তাহের 

মধ্যে যখন বাহির হুইতে কোন সাহায্যই আসিল না, তখন তাহারা ভীত 

হুইয়া পড়িল। তাহাদের রসদপক্রও ফুরাইয়া আসিল। অগত্যা তখন 
তাহার! হযরতের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সংগে সংগে এই প্রস্তাব 
করিল : শদয়া করিয়া আমাদিগকে নিহত বা বন্দী করিবেন না। বনি- 

নাজিরদিগের গ্তায় আমরাও মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। 

আমাদিগকে সেই অনুমতি দিন |» 

এই বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদ্দিগের প্রতি কী করা উচিত ছিল? ইহাদিগকে 

হুত্যা করিয়া ফেলিলেও কি রাষ্ট্রনীতি অনুমাবে মুমলমানদ্িগেব পক্ষে কোনবধূপ 

অন্তায় করা হইত? নিশ্চয়ই না। অন্ততঃ ইহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে 

হত্য। করিয়৷ তাহাদের সস্তানসম্ততিকে দানদাসীরূপে ব্যবহার করা, অথবা 

ধনসম্পদ, ঘরবাড়ি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া সকলকে বন্দী করিয়া রাখা 

তখনকার দিনে কোনমতেই অসংগত হুইত না। কিন্ত ক্ষমানুম্দর মহামানব 
মুহম্মদ তাহা করিলেন না। ইনহুদীদিগের প্রার্থনান্ছযায়ী তিনি তাহাদিগকে 

মদিন। ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। এজন্ত তাহারা তিনদিন 

লময় চাহিয়াছিল, তাহাও তিনি মন্যুর করিলেন। শুধু তাই নয়, ইছাদিগের 
যাহার স্থবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্ত তিনি একজন সুদক্ষ লাহাবীকেও 

নিষুক্ত করিলেন। র্ 



২১১ বদর-যুদ্ধের পরে 

ইহুদীরা নিরিয়া অঞ্চলে চলিয়া গেল। 
অবশ্ত ইহুদীদিগের নগর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার ফলে মুসলমানগণ' 

তাহাদের পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি অধিকার করিলেন। তবে ইহার পরিমাণ : 
খুব বেশী নয়। ভূস্ম্পত্তির দিকে ইছদীদিগের বিশেষ লোভ ছিল না 
নগদ টাকা ও হ্বর্ণই ছিল তাহাদের প্রধান সম্পদ । ইভুদীরা যথাসাধ্য 

তাহা লংগে লইয়া! পিয়াছিল। তবে ছূর্গাভ্যন্তরে তাহারা যুদ্ধাত্িগ্রহে জন্য 
যেসব অনভ্রশস্ত্র ও সাজসরগ্াম লংগ্রহ করিয়া বাখিয়াছিল, তাহ! লইয়। 

যাইতে দেওয়া হয় নাই। মুসলমানগণ দেগুলি লাভ করিয়া নিশ্চয়ই উপকৃত 
হইয়াছিলেন । 

ছুষ্ট কবি কা'ব কিন্তু তখনও শান্ত হন নাই। সিরিয়া হইতে মে গোপনে 
গোপনে মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া! কয়েকজন গোক্রপতিকে নিজেদের দলে 

ভিড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মুসলিম প্রহরী িগের হস্তে সে অবশেষে ধরা 
পড়িয়া গেল £ হযরত এবার আর তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। এই শ্বদেশ- 

ভ্রোহী ভণ্ড নীচমন! ষড়যন্ত্রীকে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন । 

বনি-কাইনোকাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া খুবই দময়োচিত 
হুইয়াছিল। উহা! দ্বার হযরত রাজনৈতিক দূরদশিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। 

ইহারা মদিনায় থাকিলে পরবর্তাঁ ওহদ যুদ্ধের লময় মুসলমানদিগের সমুহ বিপদ 
ঘটিত। ইহার! বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোরেশদিগের ষড়যন্ত্রের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া 
গিয়াছিল । 

এই সমস্ত ঘটন। হিষরীর দ্বিতীয় বর্ষে দংঘটিত হয়। «ইছুল-ফিতর” এবং 

“ইদুল-আজ.হার” উৎসব পর্বও এই বৎসরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় । 



পরিচ্ছেদ ১ ৪০ 

ওহদ-যুদ্ধ 

পরাজিত কোরেশবাছিনী মক্কায় ফিরিয়া গেল। বদরের শোচনীয় পরাজস় 
এবং কোরেশ-নেতাদের অধিকাংশের ম্ৃত্যুসংবাদ সারাটি দেশ জুড়িয়া শোকের 

ছায়া! ফেলিল। ঘরে-ঘরে কান্নার রোল উঠিল! মক্কার অগ্ততম কোরেশনেতা 

আবুলাহাৰ এই ছুঃসংবাদ শ্রবণে শধ্যাগ্রহণ করিল, আর উঠিল না; সাতদিন 

পরে সে ইহুলোক পরিত্যাগ করিল | 

খ্যাতনাম। নেতৃবুন্দের মৃত্যুর পর কোরেশদিগের পরিচালনার ভার 

পড়িল আবৃন্ৃকিয়ানের উপর। বদর-যুদ্ধে সে যোগদান করে নাই, মক্কাতেই 

হিয়া গিয়াছিল। োরেশদ্দিগের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে দে মনে মনে 

বেদনা অনুভব করিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না; কি করিয়া এই 

অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়, ভাবিতে লাগিল। নগরবাসীদ্দিগকে 

সন্বোধন করিয়া বলিল £ “ভ্রাতুগণ, কাদিও না; অশ্রপাতে আমাদের 

প্রতিহিংশার আগুন নিবাইম্া দিও না! । মনকে দৃঢ় কর, নৃতন আশায় 
নৃতন উদ্ভমে বুক বাধো। এই কলংক-কালিমা! মুছিয়া ফেলিতেই হুইবে। 
শুধু হাহুতাশ করিলে চলিবে না। উহাতে আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড 

হইবে । শক্ররা ভাবিবে, আমরা হতাশ ও ছূর্বল হইয়া পড়িয়াছি। 
প্রতিজ্ঞা কর! শত্রুকে পরাঞ্জিত করিতেই হইবে । আমার লম্বন্ধে বলিতেছি £ 

ষতদিন-না এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পাবি, ততদিন পধস্ত আমি 

€কোন স্বগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিব না, অথবা আমার স্ত্রীকেও স্পর্শ 

করিব না।” 

আবুস্থকিয়ানের স্ত্রী ছিন্দাও কোরেশদিগের স্তিমিত হিংসানলকে জাগাইয়া 

তুলিতে কম চেষ্টা করে নাই। তাহার পিতা ওৎবার মৃত্যুতে সে নিরতিশয় 

ব্যথিত হইয়াছিল; পিতৃহস্তা হামজার রক্তপানের জন্ত লেও দারুণ পণ 

করিয়া বসিল। 

ওৎবার পুত্র ইকরাম! এবং আরও দছুই-একজন রক্ত-মাতাল ষুবক-বীর 
'আবুন্ফিয়ানের পার্থে আসিয়া দাড়াইল। ওদিকে মদিনা হইতে ইহুদীরা 
"মালিয়াও কোরেশদিগকে নব উৎস।হ দান করিয়া গেল। 



২১৩ ওহদ-যুদ্ধ 

এই সমস্ত কারণে কোরেশদিগের রণস্পৃহা পুনরায় উদ্দীপ্ত ভুইয়া 
উঠিল; নববলে বলীয়ান হইয়া তাহারা আবার যুদ্ধের জন্ত প্রস্বত হইতে 

লাগিল। 

পূর্বে বল। হইয়াছে বদর-যুদ্ধের প্রাককালে কোরেশগণ রণসভ্ভার ক্রুদ্ধ করি- 

বার উদ্দেশ্তে নিজেদের মধ্য হইতে ৫*,*** স্বর্ণমুদ্রা চাদ তুলিয়াছিল। 

সে অর্থ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। তাহাই দিয়া আবুস্থফিয়ান নব 

অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্াম ক্রয় করিয়া ৩০** টৈম্যের আর এক নূতন বাহিনী 
রচনা করিল। তন্মধ্যে ১০* বর্মধারী, ২** অশ্বারোহী, অবশিষ্ট উষ্টারোহী 
ও পদাতিক। তায়েফ হইতে-১** জন সৈম্ত আনিয়াও এই সেনাদলে যোগ, 

দিল। এই বিপুল বাছিনী লইয়া! আবুস্থফিয়ান পুনরায় মদিনাপানে অগ্রপর 
হইল । 

অপূর্ব এই অভিযান । পুরোভাগে কোরেশদিগের জয়পতা কা উড়িতেছে, 

তদপশ্চাতে তাহাদের প্রধান দেবতা “হোবল' ঠাকুরের বিরাট মৃতি শোভা! 
পাইতেছে, তদ্পশ্চাতে হিন্দা ও অন্যান্ত রণরংগিণীর উষ্-পৃষ্ঠে চড়িয়া 

ভেরী-নাকারার তালে তালে অগ্রিক্ষরা রণগীতি গাহিয়া চলিয়াছে, তদ্পশ্চাতে 

বীরকেশরী খালেদের নেতৃত্বে হুইশত অশ্বারোহী বীরপদভরে অগ্থগর হইতেছে, 

সর্বশেষে রসদবাহী ও উদ্ারোহী সেনাদল চলিতেছে । দেখিলে লত্যই 
মনে আাস জন্মে। মনে হয়, ্ঈ্একট! প্রচণ্ড ঘৃণি হাওয়! নানাভাবে শক্তি- 
সঞ্চয় করিয়া আল্লার সত্যশিখাকে নির্বাপিত করিবার জন্য বিপুল বেগে 

ছুটিয়া চলিয়াছে। 

হযরতের অন্ততম চাচা আব্বাস তখনও মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন।, 

ইনি ইসলাম গ্রহণ না! করিলেও চিরদিন ভ্যরতের মংগলাকাজ্ষী ছিলেন। 

কোরেশদিগের এই বিপুল লমরায়োজন দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি 

গোপন লিপিপহ জনৈক বিশ্বস্ত দূুতকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন । 

হযরত যখন এই কোরেশ-বাহিনীর যুদ্ধযান্রার কথা জানিতে পারিলেন, 
তখন তিনি একটও বিচলিত হইলেন না । সেই চিরবিশ্বাসের বাণীই' 

তাহার মুখে ধ্বনিত হইল £ “আমাদের পক্ষে এক আল্লাই যথেষ্ট ।” 
_. শুক্রবার! শওয়াল মালের ১৪ তারিথ। জুমার নামায বাদ হুধরত 

সমবেত মুগলিমর্দিগকে সগ্বোধন করিয়া অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলেন । 
আব্ব,জাহ-বিন্উবাই প্রমুখ পৌত্তলিক খাজরাজ' প্রধানদিগকেও ভাকা 
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হুইল। নগর রক্ষার উপায় লম্বদ্বে নকলে পরামর্শ করিলেন। হযরত 

বলিলেন: “এবার আমাদের নগর ছাড়িয়া দুরে যাইঙ্গা যুদ্ধ করা সমীচীন 
হইবে না, ইহাতে অনেক' বিপদ ঘটিতে পারে । কাজেই আমার মত £ 
এবার নগর-প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়াই আমরা যুদ্ধ চালাইব। তোমাদের 

মত কী ?” 

বয়জ্যেষ্ট যোহাজের ও আনসারগণ সকলেই হযরতের মত গ্রহণ 
করিলেন। আব্,ল্লাহ২বিন্উবাইও ইছাতে সম্মতি দিলেন। তখন 
স্থিবীকৃত হইল কোরেশদিগকে নগরের বাহিরে গিয়া যুদ্ধদান করা 
হইবে না, যদি তাহারা মিন! আক্রমণ করে, তবে প্রাচীরের উপর হইতে 

এবং ছুর্গ হইতে তীর ও লো্বর্ষণ দ্বার তাহার্দিগকে হাকাইয়া দেওয়া 

হইবে। 

কিন্তু এই প্রস্তাব তরুণদলের মনঃপৃত হইল না। তাহারা বলিল 
“আমরা কেন অলস ও নিশ্েষ্ট হইয়া নগর মধ্যে বলিয়া থাকিব? এরূপ 
করিলে শকত্ররা আমাদিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবে। তা 

ছাড় আমাদের এই দুবলত। দেখিলে শক্রদ্দিগের লাহুস আরও বাড়িয়া 

যাইবে, তাহারা মদ্রিনা! আক্রমণ করিবেই। এই স্থযোগ কেন তাহাদিগকে 

দিতে যাই? কাজেই আমাদের মত: নগর হুইতে বাহির হইয়া! শক্রর 
লম্মুীন হওয়াই সমীচীন 1” ক 

বলা বাছল্য, অনেকেই তরুণদিগের এই মত সমর্থন করিলেন। 

ব্ধর-যুদ্ধের জয়লাভের পর নিশ্চই যোদ্ধাগণ একটু বে-পরোয়া হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। 

সংখাধিক্যের ফলে তরুণদিগের মতই বলবৎ হইল দেখিয়া অনিচ্ছ 

সত্বেও তাহাদের প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন। নগর হইতে বাহির হুইয়া শত্রুর 

অগ্রগতিকে বাধ। দেওয়ার সিদ্ধান্তই তিনি ঘোষণ। করিলেন। 

আসরের নামায বাদ মুসলিম বীরবৃন্দ হযরতের আদেশক্রমে লজ্জিত হুইয়। 

মনজিদ প্রাংগণে নামায পড়িতে লমবেত হইলেন। হুযরত তখন আবুবকর'ও 
ওম্রকে সংগে লইয়া গৃহাভ্যন্তবে প্রবেশ করিলেন। অনতিলম্বে রণপজ্জায় 

লজ্জিত হইয়া তিনি বাছিরে আদিলেন। অপূর্ব সেই রণমৃতি! অংগ. 
সদ বর্ধ, বাম হস্তে ঢাল, দক্ষিণ হস্তে তলোয়ার, কটিবন্ধে "জুলফিকার", শিরে' 
বাধা আমামা। রঙ্থলুলার আজ এমনই বীরবেশ! তিনি আজ সেনাপতি । 



২১৫. ওহদ-ঘুদ্ব 

তিনি আজ যুদ্ধনায়ক। ধর্মের আদর্শের নংগে তিনি আজ কর্শের 

আদশকে ,আনিয়া একাননে মিলাইয়া দিলেন। মুসলমানের জীবন-দশনের 

ইহাই তোগুঢ় কথা। ধর্জজীবনের লহিত তাহার কর্মজীবনের বিরোধ 
কোথায়? ধর্ম ও কর্মকে, দ্বীন ও ছুনিয়াকে সে এমনিভাবে মিলাইয়া লয়। 

ধর্মহীন কম তাহার লক্ষ্য নয়, কর্মহীন ধর্মও তাহার আদ নয়। ভোগের 

মধ্যে বলিয়া সে ত্যাগের সাধনা করে, বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া মহানন্দময় 

মুক্ষির সংগ্রাম করিতে লে ভালবাসে । 

হযরতের এই বীরমূতি দেখিয়া সকলেই শিহুরিয়া উঠিলেন। তরুণদলের 

অনেকেই বলিতে লাগিলেন : “হযরত, আমরা যদ্দি ভূল করিয়া থাকি, 
"বে মাফ করুন; আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি ।” 

হযরত বলিলেন £ “তা হয় না। যে-সিছ্ধাস্ত ঘোষণা করিয়াছি, 

তাহার রদবদল করিতে পারি না। সেনাপতির কর্তব্য তা নয়। সকলে 

গরস্তত হও; বিসমিল্লাহ বলিয়া যাজ্া কর। ধধ ধরিয়া রাখিতে পারিলে 

তোমাদের জয় অবশ্বস্তাবী | 

উহা বলিয়া তিনি তিনটি বশ” চাহিয়া লইয়া তিনটি নিশান প্রস্তত 

করিলেন। একটিকে দিলেন অধ্যাপক মুসায়েবের হন্ডেত অন্ত দুহটিকে 

দিলেন আউস ও খাজরাজ গোত্রের দুই দলপতির হত্তে। তারপর সৈন্ত- 

দিগকে লাইনবন্দী করিয়া কুচ করিবার জন্থ হুকুম দিলেন । হযরত নিজে 

একটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মোট ১০০৭ 

সৈন্বের এই বাহিনী । তন্মধ্যে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী, ৭* জন বর্মধারী, 

৪* জন তীরন্দাজ, বাকী লমঘ্তই নগবদেহ পদাতিক। তাহাদের কাহারও 
হাতে বশণ, কাহারও হাতে তরবারি 

কিন্ত পথিমধ্যে এই এক হাজারের মধ্য হইতেও তিন শত খক্িয়। 
পড়িল। আবছুজাহ-বিন্উবাই ৩০* টগন্ত লইয়া হযরতের লহিত 
যোগদান করিয়াছিলেন । ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়। 
নগরাভ্যন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ করারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার কথা 
রক্ষিত হইল না বলিয়া এখন অসস্তোষ প্রকাশ করিলেন। কতকগুলি 

তরলমতি যুবকের কথায় হযরত নগর ত্যাগ করিলেন, এই অজুহাতে তিনি 
তাহার দলবললহ রিয়া পড়িলেন। বাকী রহিল মাত্র ৭*০ ঠগন্য। ইহাদের 
সকলেই মুনলিম। |] 
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আবছৃষ্টর দলত্যাগে হযরত বিচলিত হইলেন না। এই মুনাফিক 

পৌত্তলিকের প্রকৃত স্বরূপ যে এইখানেই ধগা, পড়িল, ইহাতে বরং তিনি 

খুলীই হইলেন। যুদ্ধকালে এরূপ বিশ্বাঘাতকতা করিলে মৃনলমানদিগের" 
ভাগ্যে কী ছুর্গতিই না ঘটিত! ইহাই ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। 

৭** মুনলিম বীরকে সংগে লইয়াই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
এই সময়ে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিল। মুসলিম সৈন্যদিগকে কুচ- 

কাওয়াজ করিয়! যাইতে দেখিয়া কতিপয় কিশোর তরুণও যুদ্ধে যোগদান: 
করিবার জনা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । সেনাদলের দংগে লংগে 

তাহার! অনেক দূর আদিল। হযরত তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য 
বলিলেন। কিন্ত তাহারা অবৃঝ। যুদ্ধে না যাইয়া তাহারা ছাড়িবে না? 

অগত্যা তখন হযরত তাহাদিগের দেহের মাপ লইতে হুকুম দিলেন । 

উদ্দেস্ত £ মাপে চোট হুইলে সেই অজুহাতে তাহাদিগকে কিরাইয়া দেওয়া 

সহজ হইবে । মাপ লইবার সময় রাফে নাক একটি বালক পায়ের বুদ্ধাংগুলির 

উপর ভর দিয়া যথাসম্ভব উচু হইয়া দাড়াইতে লাগিল। ইছা দেখিয়া 
অন্যান্য দকলে বলিতে লাগিল £ “রাফে বেশ তীর ছুড়িতে উস্তাদ!" 

এই স্থপাঁরিশ করিবার ফলে তাহাকে যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল । 

তখন লামরা নামক অন্য একটি বালক ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিল : প্রাফেকে 

যদি লওয়া হয়, তবে আমাকে হইবে না কেন? আমি কুশ তি লড়িমা 

অনায়াসে রাফেকে হারাইয়া দিতে পারি ।” হযরত হাসিয়া বলিজেন £. 

«বেশ, কুশতি লড় তো 1” এই কথা বলামাত্র সামরা তাল ঠকিয়া রাফের, 

সহিত কুশতি লড়িতে প্রবৃত্ত হইল। ইচ্ছারুতভাবেই এই শক্কি-পরীক্ষার 

রাফে পরাজয় বরণ করিল, তখন হযরত সন্ধ্ চিত্তে সামরাকেও যুদ্ধে: 

যাইবার অনুমতি দিলেন-। 
শনিবার প্রভাতে হযরত ওহ পর্বতের পাদদেশে আনিয়া পৌছিলেন |, 

পথিমধ্যে “শেখায়েন' নামক স্থানে তাহার! রাজ্জি যাপন করিলেন । | | 

মদিনা হইতে তিন মাইল দূরে ওহছদ পর্বত। সেই পাহাড়ের অপর 
পার্থে গিয়া হযরত একটি স্ববিধাজনক উন্নত স্থান দেখিয়া ঘাটি গাড়িলেন। 

সম্মুখে রহিল উন্মুক্ত ময়দান, পিছনে পাছাড়। 
ওদিকে আবৃহ্ৃফিয়ানও তাছার বিরাট বাহিনী লঙয়াঁ পূর্বেই ওহাদ 

প্রান্তরে আসিয়া অপেক্ষ! করিতেছিল। মু্লমানদিগের আগমনে তাহাদের 
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মধো উত্তেজনার লাড়া পড়িয়া গেল। বীভৎদ আনন্ম-রোলে তাহার! আকাশ 

ফাটাইতে লাগিল । 

বেলালের কে কযরের আযান ধ্বনিত হুইল। মুসলমানগণ হযরতের 

সহিত নামায পড়িয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। 

বদর-যুদ্ধে হযরত সৈন্ত-চালন! করেন নাই, এবার তিনি নিজেই এ-কার্ষে 

অগ্রসর হইলজেন। মুসলমানদিগের বাম পার্ষে পর্ততগাজ্রে একটি স্বড়ঙ্গ ছিল। 

ছুরদশ1 হযরত দেখিলেন, এই স্থানটি ভালরূপে রক্ষা না করিলে শক্ররা 
এই পথ দিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আনিয়া আক্রমণ করিতে পারে । এইজন্ 

তিনি একদল দক্ষ তীরন্দাজকে এই স্ড়ঙ্গ পথ রক্ষার জন্য নিয়োজিত 
করিলেন । তাহাদিগকে কড়া হুকুম দিলেন “দাবধান, এই স্থড়জ দর্বদ! 

রক্ষা করিবে । য্ধি দেখ যে, আমরা শক্রসেনাকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া 

লইয়া! যাইতেছি, অথবা তাহাদের পরিত্যক্ত রণসস্ভার লুট করিয়া লইতেছি, 

তবুও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত যোগ দিও না ।” 

অতঃপর তিনি অগ্ান্ত সৈনাদলকে ষথাস্থানে স্থাপন করিয়া কখন কিনূপে কা 

করিতে হইবে, উপদেশ দিলেন। 

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
প্রথমেই কোরেশদিগের মধ্য হইতে প্রলিন্ধ বীর তালহা! অগ্রসর হুইয়। 

ব্যাংগম্বরে মুললমানদিগকে আহ্বান করিল। বীরকেশরী আলি তৎক্ষণাৎ 

অগ্রসর হইয়া! এক আঘাতেই তাল্হার দেহ 'ছ্বিধণ্তিত করিয়া ফেলিলেন। 

ইহা দেখিয়া তাল্ছার ভ্রাতা ওসমান ক্ষিগ্ড হইয়া! ছুটিয়া আদসিল। বীরবর 

হামজা আনিয়! তাহাকেও জাহাক্মমে পাঠাইলেন। মুহূর্তমধ্যে দুইজন 

বীরের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া কোরেশগণ আব যুগ্মঘুদ্ধ করিতে 
লাহসী হইল না, তাহারা সমবেতভাবে মুঘলম।নদিগকে আক্রমণ কিল। 

লংগে লংগে মক্কার রপরংগিণীর1 দফ. বাজাইয়। গাহছিয়া উঠিল £ 

গ্রভাতী তারার ছলালী আমরা, পুম্পপেলব মুখ, 

গুলাবী রডীন্ শিরীন্ শারাবে ভর আমাদের বুক। 
কালো কুম্তলে কস্তরী মাথা, কণে মুক্তামালা 
খঞ্জনপম বৃতাচরণ। নয়নে বহি-জ্বাল!। 

ওগে। বীরদল, হও আগুয়ান, রাখ শ্ঘদেশের মান, 

বিজয়ীর বেশে ফিরে এস, দিব মিলন-মাজিকা দান। 
১৪ 
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কাপুংষ সম পালাইয়৷ ষদি আস আমাদের মাঝে, 

শিল্কাব দিব, ট্তিদিন তলে মুখ কিরাইব লাজে :” 

আরব-তএণী'দস্রে কপ শারাবের রুডন্ শ্প্র কোদেশ বারদিগের অন্তরতলে 

আগুন জালিল। শীম-ই৬রবে তাগারা নগণা মুদলিম বাহিনীর উপর 

ঝাদাইয়া পড়িল। 
কদ্ছথ মুশ'লিম বীরদল তাহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না। গুচণ্ড 

বেসে শাহাব ও শক্ত ননাত্ব ঈিপরু ঝাপাইয়। পাড়লেন। অই সমস বসলুজ র 

একটি কাধে মূপলিম নাবাদগের মধো তুমুল উত্তেক্নার স্থষ্টি হইল। হযএত 

একখানি তবথ বি ভুলছা দকলকে অহ্বন কদিহ। বজিলেন 2 “কে এই 

বাপি মযাণা রক্ষা করিবে ?-এস | তরবাসর সাজে এই বীরবাক্য 
খোদিত ছিল £ 

“পলাসল পে বে দ্বধা ভীঞতা, আগ্রমরেই মান, 

শলাতি কথায়? ভকৃবাস হাহ নাহিক পবিজ্ঞাণ |” 

পক্দিপট তরুণ মারি জবা রখানি শীহণ করিবার জগ ছুটিয়া আঙপিলেন, 

বিন্$ হযরত শেন অস্ত বাহতকেশ না বিয়া বীরুবণ আবু দোজানার হস্তে 

সমর্পণ  রসন। শৌ তব ছাবু জানার অন্তর ৬ এয়া সেল? বীরধিক্রমে 

চিন হুদ কক গর পা টিঅ হতেন ॥ হাদকজাঃ আল, আবি কে জান, জিয়া, 

০১ দি ৪০৮০ ৫ মরার 12১ টি এ 

জবা যুব ভি তি লীরাদ ফেক শাশ্রুসম্প্্র হয়া উদি৫জন £ বু কোরেশ 
দি সি সি সি লি 

তপন ইঠাদেপ তত হণ হাব জজ? এ হাদের আলেবকিক শোধ এয ও কণ- হ্ 

চাচায় ৫কাতশাপতেক শানে ক্পোমেন অঞ্চ]ত হদল। উতারা যেদিকে যাইতে 

ঢা ডিভাশিত জী লতি উ োতরেশদল ছিন্ন ইমা পড়তে লাগিল। 

কা বশ শর খালিদ 'শাগার আশ্ববোহা পে্দল লইয়া ছুইবার পুবোক্ত 

ডিএ তক জারি হাক ডে করিল » কিন্ত এদক্ষ মুপ পম ধাঙ্ককীরা ছুঈবাএই 

তর এস চি লাখ কাবুল লিল | অববোেষে মুনলযানদিগের বারবিক্রম 

জহ ৭105 লা পাছা কোদেনসণ অণে তর্দঘ দিয়া গলাই তে আরম করিল। 

ভন ক্ষে৫ছ এমন বদরের পুন সভিনয় হইল । 

কোরেশ তল পলাইতেছে দেখিয়া মুমলমানগণ ভাহাঙ্দিগকে ভাড়া 

করিয়া লহয়া চাঁিলেন এবং আাহাদের পরিতাক্ক রসদ্পত্র লু$ন করিতে 
লাগিলেন। এই আশাংশত সালা লক্ষ্য করিয়া স্ডজ-পথে নিয়োজিত 

ধানকীরা আত্মবস্মুত হইয়া পড়িলেন। হযরতের আদেশ তুলিয়া গিয়! 
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তাহাদের প্রায় সকলই শত্রু পশ্যান্ধাবন করিলেন। ৫* জনের মধ্যে 
মান ১২ জন হবধতের আঙেশমত গভক্গ শাহারার শিঘুক্ত রহিলেন, বিট 

সকলেই লুঠবকাষে যোগ দিধার প্রনা ছুটিয়া গেলেন । 

নৃগভুত্র খ্পন দূর হইতে মুললব'লানশের এছ মারাম্মক ভ্রম লক্ষ 

কররস। মৃহ্মতো দে তাচার খশ্ারেছী তেনাবলত দুবাই অংশিয়া 

নেই আহক্ষিত নিবি ত্ত আশিয়া সফিত হটগ। মুইময় মুনলিষ 

তারন্দ, জে অনাঘাতদ দে পরার্ষিত এ নিন কবিরা শ্চন্দিক হতে 

মূ লবদশু ক আারুনণ কারপ। ও লে গজ | “দিলো “হ্গাবল 1” বলিয়া 

0৮ বেশগা দিকত খর্ব ন কারয়া উঠিস 1 সেই জব ন খ্বানদ্বা পলায়ন পর 

হানা তারেশ টৈব19 করতা কংডাইল। ভূযুতিহ চোরেশ পতাকা 

"সাবার তাহারা হশিগা ধর্খিল। পুনরায় যুদ্ধ আরজ হল। 

সুসশমান নগর তিন কাঁ ভাষণ আহা একে হে) শৃখনাহীন; 

ভাগাতে সর টউভম দিক ৬উতত অকাঞ্ত। বীন্দপ দিশাহারা ভইন। 

পারডি পন | থে তেখানে লেন, “লগা শাকআাটি যুক্ধ জাতে লাগলেন । 

সত তাও ক হা] অস্ুহীর নকশা হয় প্রাণি হাগাহতলন 1 অধ্যাপক 

মোলায়েব ও ধারবর হামন্া এইবার শহর হউলেন। 

হযরত দু? হনে এই রক লক্ষ কাছা মুনসথ'না গে পূর্ব্কানে 

কবিতা আনহার নং অহ্বন ঘ্রলেন। সে খহ্বন কাহারও কর্নে 

পোল, কাতা6৭ পৌজিল না মনকে গাব্াশার উওয়া আশ্রদ্ 

লইংশ্ন 1 আপতক হয তের জান বপন দোখন! আকদল বিশ্ব তক 

ভ্রু *বেগে আদর জহাকে খিররু দাড়ালেন 1 চচোগেশখ্ণ আহা লক্ষ 

জারা মে€ দিকেই চাহ দের সমস্ত শক্ষ নিয়োগ কারল | চাগিদিক 

হইতে খর, ভরবার, বর্ণ। এবং শোষ্ট ববিত হইতে লাগল) হহিমের 

সুস,শম বার সঙ্ল ভু লঙ্কা প্রণতণ হযরত রক্ষা করুতে লাগিলেন। 

এই ঘন দুষোশে _এই কঠন সংক্টনুহূর্ত তএৃন্দ কী অস্থপম আম্মতাগই 

না দেখাই.লন | নিহ্ষেদের দেহকে ঢাল করিয়া উহারা হয তের জাবন 

বুক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু সাহানা এই পম মরিয়া অমর হইলেন। 

কিঞ্ক এত করিয়াও হযরততে তাহারা অক্ষত রাখিতে পারিলেন না। 

শক্রব অন্্রঘাতে ও লোষ্ট'নক্ষেপে হযরতের দেহক্ষতিক্ষত হইয়া গেল। 

নি.মান্টে। এ$ স্থানে কাটর। লহ ঝা।তে লাশল। লঙ্গু:ধর চাগিটি দাত 
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ভাড়িয়া গেল। এইখানেই শেষ নয়। হামজার হত্যাকারী ছুরাত্মা ইবনে- 
কামিফা ছুটিয়া আলিয়া হযরতের মস্তক লক্ষ্য করিয়! ভীম বেগে তরবারির 

আঘাত করিল । তাল্হা-বিন্ওবাইছুল্লাহ লে আঘাত আপন হস্ত দ্বারা রোধ 

করিলেন । ফলে. তাহার অংগুলিগুলি কাটিয়া ততক্ষণ! মাটিতে পড়িয়া! 

গেল। হযরতের শিরজ্জাণেও দে আঘাত লাগিল। শিরক্ত্রাণ কাটিয়া গিয়া 

তদ্সংলথ্র দুইটি জৌহুকড়া হযরতের কপালে গভীরভাবে ঢুকিয়া গেল। হযরত 

হতচেতন হইয়া মাটিতে পড়ি গেপেশ। সেই পতন দেখিয়া উৎসাহের 

'আতশয্যে মুহম্মদ নিহত হইয়াছে? বলিয়া ইবনে-কামিয়া উল্লাস্ধ্বনি করিতে 
করিতে কোরেশদলে ফিরিয়া গেল। 

“মুহম্মদ নিহত হইয়াছে, এই দংবাদ যুদ্ধক্ষের দিকে দিকে এক 

বিচিন্ঞ প্রভাব হুষ্টি রিল । মুসলিম সৈশদিগের যধ্যে অনেকে নিরুৎসাহ ও 

নিরাশ হইয়া যুদ্ধক্ষে্জ পরিত্যাগ করিলেন। আবার অনেকে মনে 

করিতে লাগিলেন £ “আল্লার রন্থলই যদি কাফিরদিগের হস্তে প্রাণ 

হারাইলেন, তবে আর আমাদের এ-জীবন রাখিয়া লাভ কী? যে-সত্, 

যে-আদশের জন্য তিনি শহীদ হইলেন, সেই সত্য ও সেই আদর্শের জন্ত 
আমরাও তাহার অস্থগমন করিব।” এই বলিয়া অধিকতর দৃঢ়তার নহিত 

তাছ!র। শত্রনিপাতে প্রবৃত্ত হইজেন ॥ লাহাবাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞান বৃদ্ধ, 

তাহারা এ লংবাদে আদে বিচলিত হইলেন না। বলিলেন £ “ইহাতে 
আর আশ্চধের কী আছে? হযরত একজন প্রেরণাপ্রাপ্ত বন্থল বৈ তো! 

নন। তাহার পূর্ববর্তী অন্ঠান্ত মত্ত নবী-রস্থলেরও তে] মৃত্যু হইয়াছে। 

লত্যের যে আলো তিনি রাখিফাী গেলেন, ভাহাবেই অবলম্বন করিয়া! আমরা 
এখন পথ চলিব।” ইহাই বলিয়া তাহারা অন্তান্ত সকলকে সাত্বন। দিতে 

লাগিলেন। 

পক্ষান্তরে এই মিথ্যা! ঘোষণার চমত্কার একটি স্থুফলও ফলিল। হযরতের 
মৃতযু-সংবাদই হুযরত্ের জীবন-কক্ষার উপায়শ্বরূপ হইল। কোরেশগণ 
যে মুহূর্তে এই সংবাদ শুণিল, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহাদের আক্রমণের 
ক্ষিপ্রত্তা বমিয়া গেল। মুহম্মদই তে। তাহাদের সকল অনিষ্টের মুল। তাহার 

জীবনই তে! তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্ত । সেই যখন নিহত, তথন আর 
যুদ্ধ কিসের? শব্ততা কিসের? ইহাই ভাবিয়া তাহার! ক্ষান্ত হইয়া হষ্টচিত্ে 
আপন শিবিরপানে ফিনিয়! চলিল। 



২১ ওহদ-যুহ 

এদ্বিকে হযরত ক্ষণকাল পরে চৈতন্তলাভ করিলেন। তাল্হা নিজে 

ভীষণভাবে আহত হইলেও রন্ুলুল্লাকে ধরিয়া তূলিজেন। অগ্তান্ত সাহাবারাও 
হযরতের পেবায় ছুটিয়া আলিলেন। সকলে মিলিয়। হুযরতকে শোয়াইয়! 

দিয়া তাহার মাথা ছুইতে কড়ান্বয় টানিয়! বাহির করিলেন। ভ্রতবেগে 

রুধির ধারা বছিতে লাগিল। মেই পবিস্তরী রক্ষে হযরতের মুখধানি রঙিন 

হইয়া উঠিল। আলি তাড়াতাড়ি নিজের ঢাল ভরিয়া ঝরণ! হইতে পানি 
লইয়া আনিলেন। হযরত তাছা পান করিতে পারিলেন না । পেই 
পানি দিয়া তাহার মুখখানি ধোয়াইয়া দেওয়া! হইল। এই অবস্থার তিনি 

কাতর কণ্ঠে বলিতে লানিলেন £ ণ্হায়! যাহারা তাহার কল্যাণকামী 

পয়সম্বরকে এমন করিয়া আঘাত হানিতে পারে, তাহারা কী করিয়! 

জগতে উন্নতি করিবে? হছে আমার প্রহ্থ, আমার জাতিকে ক্ষমা কর। 

তাহার অজ্ঞ, ভাহার! হ্রাম্ত |” 

কী বিরাট মহান্ভবতা! নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য নাই, আপন 

মেনাদলের কথা! মনে নাই, শক্রত্র প্রতি অভিশাপ নাই, প্রতিহিংসার বামনা 
নাই। লকল আঘাত, সকল বেদনা, সকল গ্লানি তৃলিয়। গিয়া মহামানব 
অজ্ঞ মানুষের দুদ্কৃতির জন্য চিন্তাকুল। পাছে আল্লার কোন অভিশাপ এই 

মহাপাতকীদের শিরে নামিয়া আসে, এই ভয়ে তিনি ব্যাকুল! এমন না! 

হুইলে কি 'রহমতুষ্লিল্ আলামিন" হওয়া যায়? 
কোরেশ দলপতিগণ এইবার হযরতের মৃতদেহের সন্ধান করিতে ব্যত্ত 

হইল। ঘুরিয়া-কিরিয়া তাহারা মুনলমান্দিগের লাশ পরীক্ষা কবিতে লাগিল। 

এই জময়ে কোরেশগণ অমানুষিক নিষ্টরতার পরিচয় দিয়াছিল। বহু মুস'লম 
শহীদের পবিজ্র দেহকে তাহার! নানাভাবে বিকৃত করিয়া নিজেদের পৈশাচিক 

হিংদাবুত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। বীরবর হামজার মৃতদেহ পাইয়া 

আবৃম্থফিয়ানের স্ত্রী ছিন্দা বিকট হর্ষধ্বনি করিয়। উঠিল। পিশাচিনী হামজার 
অংগপ্রত্যংগ কাটিয়া গলার মাল] করিল, তারপর বৃকের উপর বনিয় 

হৃংপিগুটি টানিয়া বাহির করিয়া চিবাইকে লাগিল। 
হযরতের মৃতদেহের কোন সন্ধান না পাইয়। কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাহার 

সবত্যু দ্বদ্ধে লন্দিহান হইয়া উঠিল। অবশেষে আবুসৃফিয়ান পর্বতের 
পাদদেশে দাড়াইয়৷ “মুহম্মদ আছ? আবুবকর আছ? ওমর আছ?” বলিয়া 

বারে বারে উচ্চৈত্বক্পে ডাকিতে লাগিল। মুদলমানগণ পর্বতের উপর 
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হইতে মে ডাক শুনিতে পাইলেন বটে, বিস্ত বোন ভবাব দিকেন না। 

তখন আবুন্ফিয়ান আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল ঃ সবগুলি শিপাত' 

হইয়াছে 1, ওমর এই কথা শুনিয়া আর শ্থির থাবিতে পারিজেন ন1। 

চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ *গরে হতভাগা, তুই মিথ্যা কথ! 

বাঁলতেছিস্। তোকে শান্তি দিবার ভন) ইহাদের সবলকেই ভাল্পাহ্ বাচাইয়া 

বাথিফাছেন 1৮ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর অবুহক্য়ান বজিতে 

লাগিল ত “আচ্ছা থাকে আগামী হৎসর বদর-প্রাস্তবে আবার তোমাদের 

সংগে বুঝাপড়া হইবে ।” ওমর বলিলেন: “বেশ, তাহাই হইবে, আমরা! 

ইহার জন্য প্রস্তুত আছি।» 
শাদাইতে শাসাইতে আবুসুফিয়ান সদলবলে মক্কার দিকে ফিরিয়া 

চপিল। 

শক্রগণ দৃষ্টিসীমার বাহিরে গেলে হযরত অনুচরবুন্দের লহিত নিয়ে 
অবতরণ কাঁরলেন। মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণ এই জ্ময় ঠিকভাবে 

নিরূপিত হইল। দেখা গেলঃ ৭* জন বীর শহীদ হুইয়াছেন। কোকেশ- 

দিগের 1নহতের লংখ)া ২৩। 
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জয় না পরাজয়? 

ওহদ যুদ্ধে কাহারা জয়ী হইল? €োরেশ, না মৃঘলমান ? 

বাহুদৃহ্টিতে তো! মনে হয়, মুঘলমানদেরই পরাজয় ঘটিয়াছে। 

কিন্ধ সতাই কি তাই? 

না। আমাদের মতে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে নাই। তাহাদের কোন 

ক্ষতিও হয় নাই। 
এ কথা বুঝিতে হইলে আর একটি কথা আগে বুঝ! দরকার । আমর! 

বরাবরই বলিয়া আনিতেছি, হযরতের জীবনে যতগুলি ঘটনা সংঘটিত 

হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির মুলেই আছে আল্লার একট। প্রচ্ছন্ন ইংগিত 
_-একট। লক্ষ্য বা উদ্দে:শ্টর প্রেরণা । কোনও ঘটনাই বিফলে যায় নাই-- 

প্রতে;ঃকটিই একট] চরম লক্ষ্যের দিকে হযরতকে আগাইয়। দিয়াছে । কাজেই, 

কোন ঘটনাকেই সম্পূর্ণ পৃথক বা বিচ্ছিন্গ করিয়া দেখিবার উপায় আমাদের 
নাই। সেই চরম লক্ষ্য এবং পরিণতির সহিত সম্বদ্ধ রাখিয়াই প্রতিটি ঘটনার 

ফলাফল আমাদিগকে বিচার করিতে হুইবে। 

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, হযরতের লমগ্র জীবন ব্যাপিয়া লত্যের 

সহিত মিথ্যার, আলোকের লাহুত অন্ধকারের একটা ধারাবাছিক সংগ্রাম 

চলিয়াছে। এর পশ্চাতে রহিয়াছে একট1 বিরাট পরিকল্পনা_-একটা বিরাট 

আদর্শের প্রেরণা ! এ সংগ্রামের শেষ পরিণতি কোথায় কিরূপ করিয়া হইল, 
লত্য জিতিল কি মিথ্যা জিতিল, হযরতের জীবন-লাধন! সাথক হুইল কি 

বিফলে গেল, ইহাই হইবে আমাদের কল বিচারের মাপকাঠি । মাঝখান 
হইতে কোন একট ঘটনাকে তুলিয়া লইম্বা বিচার করিতে গেলে হযরতের 

সত্য খ্বরূপ পাঠকের চোখে ধর! পড়িবে না। 

পুবেই বলিয়াছি, বদর-বুচ্ধের লংগে নংগে ইসলাম নৃতন পথে চলিয়াছে। 
এরঁপথ লংঘর্ষের পথ- অগ্রগতির পথ--আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। এপথের এক 

প্রান্তে বদর, অপর প্রান্তে বাযতুল্প/-_কা'বা। সেই শেষ ম'ঞলে না 
পৌছিয়া--আল্লার বানীকে স্থপ্রতিঠিত না করিয়া হযরত কিছুতেই শান্ত 

হন নাই। কাজেই, অমর! হযরতের জীবনের লমত্ত যুদ্ধ-বিগ্রহকেই 
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একটা অথগ্ রূপ দিয়া দেখিতে চাই। একটা মহাযুদ্ধের মধো ভোটখাটো 

পরাজয় ব! ভাগ্যবিপর্ষয় থাকিতে পারে ॥ কিন্ত তাহাতে কিছু যায় আলে না। 

লমগ্রের ফলাফল দেখিয়াই তাহার চূড়ান্ত ফল নিক্ূপিত হয়। হবরতের 
জীবন-সংগ্রামকেও সেই দৃষ্টিভংগিতে দেখিতে হইবে । 

অতএব, ওছদ যুদ্ধের ফলাফল ওরূপভাবে বিচার করিলে চলিবে না! 

ওহদ-বুদ্ধের উদ্দেশ্ত কী ছিল এবং সেই উদ্দেপ্জ কতদূর সকল হইয়াছে, তাছাই 
আমাদিগকে লর্বপ্রথম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসঃ কোরেশদিগকে সম্পূর্ণ পধুদস্ত করিবার জন্ 

আল্লাহ, মুসলমানদিগকে ওহদ-প্রান্তবে টানিয়া আনেন নাই। মুসলিম 
বীরবুন্দের শৌর্ধবী্ধ পরীক্ষারও এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না? লে পৰীক্ষা 
বদর-যুদ্ধেই হইয়া গিয়াছে। আল্লার উদ্দেন্ঠ ছিল অন্তরূপ। মুদলমানদিপের 
ঈমান পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং ভবিষ্বতের জন্ত তাহাদিগকে উপযুক্ষ রূপে 
গঠন করিয়া দেওয়াই ছিল এববুছ্ধের প্রধান লক্ষ্য। শক্রক্গয় অপেক্ষা তাহারা 
আত্মজয় করিতে পারে কিনা, বিপদের দিনে ধৈধ ধরিয়া আপন কর্তব্য পালন 

করিতে সক্ষম কিনা, জয়ের সংগে পরাজয়কেও তাহার] সঠি কভাবে গ্রহণ করিতে 

জানে কিনা সত্যের জন্ত সত্যই তাহার মরণ-বরণ করিতে প্রস্তত কিনা. 

ইহছারই পরীক্ষা ছিল এম্যুদ্ধের অস্তনিহিত উদ্দেশ্য । ওহদ-যু:দ্ধ মূল মানগণ 

নিজেদের আত্মন্ধপ দেখিতে পাইয়াছে। কোথায় তাহা্গের গলদ আছে, 

কোথায় তাহাদের দূর্বলতা আছে, এই বুদ্ধে পাওয়া! গিয়াছে তাহারই 
লদ্ধান। বদর-বিজয়ের পর হইতে মৃনলিম গাজীগণের অনেকে নিশ্চয়ই 
থানিকট1 বেপরোয়া হুইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের মধো এমন কতকগুলি 

ক্রুটিবিচ্যুতি ছিল-__যাহার লংশোধনের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। 

পাঠক জানেন বদর ও ওহদ-যুদ্ধের গাজীগণই পরবততাঁকালে ইপলামের 

বিশ্ববিজ্ঞয়-অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। সিরিয়া॥। পারশ্ত। মিশর, 

স্পেন প্রভৃতি দেশদমূহ ইহার্দের হত্মেই বিজিত হইদ্নাছিল। ভবিস্ততের 
দেই বীরবাছিনী ওহদদের ময়দানে অগ্নিম্বান করিয়াই শুন্ধবুদ্ধ ও পবিজ্ঞ 

হুইয়াছিলেন। এই ছুঃখদছন না ঘটিলে এই নৈতিক পাঠ তাহার! আর 
ফোথা হইতে গ্রহণ করিতেন ? 

বস্ততঃ ওছদ-যুদ্ধ 'মুপলমানদিগের পক্ষে বিফলে যায় নাই। মুনলমান- 
দিগের নবীন জাতীয় জীবন গঠনের থে উপকরণ ছিল এইখানে । অনেক 
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কিছু নৈতিক শিক্ষা তাহারা এই যুদ্ধে লাভ করিয়াছিলেন। আমরা কয়েকটি 

বিষয়ের গুতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি £ 
(১) প্রথমেই আমরা দেবিতে পাই, তরুণদল হযরত ও অন্ান্ত 

লাহাবাদিগের অভিমতকে অগ্রাহ্থ করিয়া যদ্দিনার বাহিরে আপিয়া যুদ্ধ 

করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যুদ্ধন্্য় অপেক্ষা লুনের লোওই হিল 
অনেকের মধ্যে প্রবল। হুধরতের কড়া হুকুম দত্বেও তীরন্দাজ দগের 

স্বানত্যাগই তাহার প্রমাণ। এই ছুইটি কাধই তারুণোর উগ্র উচ্ডানের 
কুকল। নেতার আদেশ ও অভিমতের প্রতি এছেন অশ্রন্ধা৷ যে ভয়ংকর 
দোষের, ওহদ-যুদ্ধে মুদলমানগণ তাহা! মর্ষে মর্ষে উপলন্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। এই যুন্ধ হইতে তাহারা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই 

পরবরীকালের কোন যুদ্ধে আর তাহাদের এরূপ তৃগ হয় নাই। কাজেই, 
অমংগলের মধ্য দিয়া মুদলমানধিগের মংগলই সাধিত হইয়াছিল, ক্বীকার 
করিতে হইবে । 

(২) ঘুদ্ধক্ষয়ের আগের দিন অপেক্ষা পরের দিন অতাস্ত কঠিন । 
বৃদ্ধজয়ের পরে সেনাপতি ও নৈন্যধিগকে তাই অধিকতর সতর্ক থাকিতে 

হয়। উচ্ছুৃঙ্খলতা ও অরাজকতার টৈগ্কদল যুদ্ধকালে গোপন থাকে, জয়ের 

পরে তাহারা যুদ্ধে নামে । এই গ্রপ্ঠ শত্রুকে শেষ না করা পর্যন্ত কোন জযবই 

স্থনিশ্চিত নয়। ওহদ-বুদ্ধে মুসলমানেরা এ লতা তীব্রভাবে উপলন্ধি 
করিয়াহিলেন। 

0) নেতার আঁদেশ-নিষেধ পালন করিলে যে কী সুফল ফলিতে পারে 

এবং লংঘন করিলে যে কী অমংগল না।ময়া আসে, মুদলমানগণ যুগপতভাবে 
তাহা এখন দেধিতে পাইয়াছেন, বিজয় তো! তাহাদের হাতের মৃঠার মধ্যেই 
আসিয়াছিল, কিন্ত নিজেদের ছুষ্কতির ফলেই দে তাহাদের নিকট হইতে মৃধ 
ফিরাইয়া চলিয়া গেল। 

(৪) বদর-যুদ্ধে মুদলমানগণ বিজদীর ভূমিকা দেখা দিয়াছিলেন। 
কিন্তু নিরবছিক্ বিজয়লাভ কোন মান্থষের বা কোন জাতির ভাগোই ঘটে 

না। জীবনে জয়-পরাজয় অবশ্তভাবী। ম্ধ-ছুংখ সম্পদ-বিসদ ও উখান- 

পতনের মধ্য দিয়াই জাতিগঠন সম্পূর্ণ হদ্ব। কাজেই ছঃখ-ছদিন দেখিয়া 
ছ্চয্র করিলে চলে না। এহেন ছুঃপময়ে কেমন করিয়া আম্মরক। করিতে 

হয়। কেমন করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হয়, কেমন করিয়। ত্য ধারণ 
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করিতে হয়, এ শিক্ষা গঠনেনুখ মুদজ্মান জাণ্তি সর্বপ্রথম ওহদ-ক্ষেএেই 
লাভ করিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও মুণ্টীমেয় মুণপিম 
সৈম্থ কী চমৎকারভাবেই না অগণিত ও স্বম্জ্জিত শক্রমেনার সকল 
উদ্দেশ্রকে ব্যর্থ করিয়া দ্িলেন। «এই আগশ্রপনীক্ষার ফলে শুধু যে 
মুদলিম গাভীগণ নিজেরাই উপরুত্ত হইফ়াছলেন, তাহা নহে। পরাজদ্ব 
বা তাগা-বিপর্যয়ের দিনে পরবতাকালে মুলমান জাতি কেমন্ভ'বে আত্মস্থ 
হইবে, তেমন করিয়া ভাবস্তৎ জীবনকে পুন্গঠিত করিবে--সে আদশও 

আমরা পাই এইখানে । সব যুদ্ধই হয*ত যদ জয়া হইতেন, তবে সংকট- 
দিনের আদর্শ আমরা কোথায় পাইতাম? 

(৫) হযরত নিজেও এই দুযোগের মধ্যে নেতৃত্বের এক অক্লনীয় 

আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। সংকটমুহূর্তে তিনি একটুও বিচলিত 
হন লাই। লমগ্র জীবনের মধ্যে এই ওহুদযু.দ্ধহই বোধ হয় তিনি 

দর্বাপেক্ষ! মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শক্রর শানিত তরবারি 
তে] তাহার মন্তকে নিক্ষিগুই হইয়াছল। শিএক্্াণ কাটিয়া গিয়া দুইটি লৌহছু- 

বড়াও তাহার কপালে ঢঁকয়। গিয়াছল। আবুদোজান। আপন হস্ত ছারা 

সে আঘাত্কে বাধা না দিলে তখনই হয়ত হুযরতের জীবন-ল)লার অবণান 

হইত। এমনভাবে মৃত্যুর মুখো মুখ দাড়াইয়াও হযরত আপন কর্তব্য পালন 
করিতে তুলেন নাই । বিক্ষপ্জ মুসলিম নৈন্তাদগকে তিনিই পুনরাম্ব একক্রিত 

করিতোঁছলেন এবং সেনাদলের নৈতিক বল (1001515) তিনিই বক্ষ 

করিতোছিলেন। একব্প অবস্থায় পড়িলে কিরূপ ধৈধ ও াতাতক্ষার প্রয়োজন, 

হযরত মোঁদন তাহ! মুসলমান।দগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। 

শুধু তাই নয়। জীবন-স্বপ্রকে সফল করিতে হইলে__আদর্শকে ভয়যুক 
করিতে হইলে-_মান্ুষকে যে মৃত্যুর দুয়ার পধস্তও পোছিতে হয়, ই.- 

পরিমাণ ব্যবধানে দঈ/ড়াইয়াও যে জীবনকে ম্বৃতুর কবল হইতে ছিনাইয়। 
আনিতে হয়, এই বাণাই হযরত সোৌদন আমাদিগকে শিঞ্জাছেন। জীবন- 
দংগ্রামে যখনই মন আমাদের নিরাশার আঘাতে ভা'ঙ৮া পাড়তে চাছিবে+ 

তখনই মনে পড়িবে আমাদের ওছদ মযহদানে হযরতের এহ অতুলশীয়্ 

বৈধ, লহিষুটতা ও নিষ্ঠার কথা--সত্য ও আদশের জন্য এই জীবন-মরণ 

দংগ্রামের কথা--আল্লার উপর তাহার এই অবিচঠ্তি বিশ্বাস ও ঈম।নের 

কথা । হযরত না হারিলে কেমন কদগিয়া আমরা এই লম্পদ পাইতাম? 



চে 

২২৭ জয় না পরাজয় ? 

(৬) আক্রমণকারীর ভূমিকা হইতে যখন মুসলমানগণ অবল্মাৎ 

আক্রান্তের ভূমিকায় নামিলেন, তখন তাহাদের প্রধান বর্তব্য ও লক্ষ্য হইল 

আত্মরক্ষা করা। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা নষ্তই তাহাদিগকে ভূ'লতে হইল। 
পরীক্ষা আরও কঠোর ও ুপ্্তর হুইয়া দাড়াইল। তাহারা দে খিলেন, শুধু 

আত্মরক্ষা করিলেই চলিবে না, তাহাদের প্রাণপ্রতিম রস্থলক্জেও বাচাইতে 

হইবে। ইহার জগ্ত চাই আত্মবিসজন। কাজেই তাহাদিগকে যুগপৎ্ভাবে 
আতঙ্মরক্ষাও করিতে হইল, আবার সংগে লংগে আত্মত্যাগ করিতে হুইল। 

এবড় কঠোর পরীক্ষা । 1কস্ত এতবড় পরাক্ষাতেও মুদলমানগণ বিভ্রান্ত 

হন নাই। লকলে না হউক, অন্ততঃ একদল মুসলমান এ-পনীক্ষায় যোগ্যতার 

পাঁহতই উত্তাপ হইয়াছেন। তাহারা পলায়ন বরেন নাই বা ভীত হন নাই; 
নিজের প্রাণ বাচাইয়া তাহারা হযরতের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কাজেই 

বলা যাইতে পারে) মুঙ্গলমানদিগের ঈমানের পরীক্ষার এখানে একেবারে 

চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। 

(৭) হযরতের যদ্দি মৃত্যুই ঘটে, তবে মুদলমান্গণ কোন আলোকে 

ইহ) গছণ করিবে তাহার নির্দেশিত পথেই চলিবে, অথব! উদ্ভ্রান্ত হইয়া 
দেপথ পারত্যাগ কঠিবে- মুধ্মানদিগকে এ-পবীক্ষাও এখানে দিতে 

হইয়াছে । হযরতের মৃত্যুসংবাদ যখন গরচারিত হইল, ওখন ধাহারা 

ছুবচিত, তাহার] যুদ্ধ-ক্ষজ্ে হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্ত বহার! 

আদশ মুলক মান, তাহারা একটুও বিচলিত হইলেন না। হযরতের প্রদত্ত 

বাণী, আদর্শ ও আলোকেই তাহারা জ্বকাঁড়য়া ধরিয়া আপন বর্তব্য পালন 

করিতে লাগিলেন। 

বস্ততঃ ওহদ-যুদ্ধ মুসলমানদিগের নিরাশ হইবার কোনই কারণ ছিল ন|। 

এইখানে তাহারা অনেক প্রন্র্ধ লাভ করিয়াছিজেন। ওহদ-যুদ্ধ যাতে 

বাবার সময় তাহারা যেব্প মুসলমান (ছিলেন, ফিরিবার লময় তদপ্ক্ষো 

' জ্বজ্দর ও উদ্ধত মুসলমান হুইয়। ফিরিয়াছিজেন। 

এ তে] গেল যুংছ্ধর তিতরকার 'দিক। বাহিরের দিকটাও দেখা যাউক। 

একক য়া দোখিতে গেকেও দেখা যাইবেত (কোরেশগণ এ-যুছে এরুত 

জয়লাভ করে নাই। 

৩৯** স্ুুপাঁজ্জত কোরেশ লন্চের মুবাবেলায় মাআ ৭০* মুসাজম 

ইস হন্ধ করয়াছে। ছাছানধ অধে)ও আবার মাওে ২ ভনত্হাঝোছট 



বিশ্বনবী ২২৮ 

আর ৭* জন বর্মধারী, অস্ত্রশস্ত্র নিতান্ত মামুলী ধরণের। অন্থশাত 

ধরিলে দেখিতে পাগয়া যায়, ১ জন মুপালমকে প্রায় ৫ জন কোবেশের 
বিরুদ্ধে লড়িতে হুইয়াছে। ইছ। সত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোরেশনপ 

সুদ্ধক্ষেতে তিঠিতে পারে নাই । বরণে ভংগ পিয়া তাহারা পলাগন করিয়াছে । 

ইহ! নিশ্চয়ই ৰিজম্ের লক্ষণ নহে । 

মুসলমান্দিগের ভাগা-বিপষয়ের সময়েই বা কোরেশশণ কী বাহাছুরী 
দেখাইল? মৃপলমানদিগের নিবৃদ্ধিশার ফলে ৭* জন বার অঞ্চারণে 
প্রাণ হারাইলেন বটে, কিন্তু কোরেশদের €োন্ উদদদপ্ত ইহাতে সফল 
হইল? না তাহারা হযরতকে বধ করিতে পারিল, না আবুবকর, ওষরঃ 

আলি বা অন্ত কোন মুপলিম খীরকে বন্দী করিতে সক্ষম হইল, না ভক্তগণের 

উপর হইতে হযরতের অপাধারণ প্রভাবকে তাহারা ক্ষুপ্প করিতে পারিল। 

ওহদ-যুছের পৃবেও হুযরত যেমন শক্তিমান ছিলেন, পরেও ঠিক তেমনি 

শক্তিমান রহিলেন; বরং মনোবল আরও বূলিষ্ঠ হইল । 

মুসলমানগণ যদ্দি পরাজিতই হুইবে, তবে কোরেশগণ দিনা আক্রমণ 

করিল না কেন? মঙ্দিনা আক্রমণের উচ্গে:স্ঠই তো! তাহারা এই বিরাট 

অভিযান আনিয়াছিল। ওহদ-যু.দ্ধ এক্প আশাতীত সাফল্য লাভের পরেও 

তাহারা তবে মক্কায় ফিরিয়া গেল কেন? 

কোরেশগণ সত)ই যে মুপলমানদিগের উপর বিজয়লাভ করিতে পারে 

নাই, কোরেশ-নেতা! আবুহ্বফিয়ান তাহা ভাল কারয়াই বুঝিয়াছিল, নতুব! 
যুদ্ধশেষে ওহদ পর্বতের পাদদেশে দাড়াইয়। সে কেন ওমরনে এই কথা বালয়! 

শালাইবেঃ “আচ্ছা, আগামী ব্খ্পর পুনরায় বদরে তোমাদের সংগে 

বুঝাপড়। হইবে ।* 

এতিহাশিকগণ কোরেশদিগের নিহতের মংখা! মাজ্জ ২৩ জন বলিয়া 

উল্লেখ করিয়াছেন। ইছাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। একা হামঞ্জার 
হন্তেই তো] ৩১ জন্ কোরেশ সেনা নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। বীরবর আলি একাই ৮ দ্ধন কোরেশ নৈগ্রকে নিহত 

করেন। লাদ্-ত্ন্ রাবী, নযর- নুআউম প্রমুখ বীরগণের হন্তেও বু 
কোরেশ নিহত হইয়াছিল। এতদ্বতীত বীরকেশরী আবু-দোজ্ঞান1-- 

যিনি হযরত-প্রদত্ত অসিহুত্তে অনিরুদ্ধ গতিতে শক্রনিপাত করিতে ছিলেন--. 

হাহার হন্তেই বা কত না শক্র নিখনপ্রাপ্ত হইয়াছিল! দুর হইতে জাধু- 



২২৯ জয় না পরাজয় ? 

দোজানার অলাধারণ বীরত্ব ও শক্রনিপাত্তের ভয়াবহ দৃশ্ড দেখিয়া স্বয়ং 
হযরত বলিয়াছিলেন £ যদি জিহাদ না হুইয়া অন্ত কোন ব্যাপার হইত, 
তবে আল্লাহ তালা আবু দোজানার এক্প ভীষণ নরহত]1 দেখিয়া নিশ্চয়ই 
ক্রুদ্ধ হইতেন। 

যু:হৃর প্রথমার্ধে ৩০** কোরেশ সৈশ্ত যখন পালাইতে আরম করিল, 
তখন নিশ্চয়ই মাত্র ২৩ জন কোরেশকে (তখনকার হিসাব মতে তাহারও 

কম ) নিহত দোঁৎয়াই তাহারা রণে ভগ দেয় নাই। তাহাদের হতাহতের 

সংখ্যা নিশ্চই এমন ভয়াবহ হুইয়া উঠিয়াছিল, যাহার দ?ুণ তাহারা ভীত ও 

সন্ত্রপ্ত হইয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন কাঁরয়াছিল। 

এতদ্বাাতীত যু দ্ধপ শেষাংশে যে সমস্ত মুসলিম বীর নিহত হুইয়াছিলেন, 
ভাহারাও যে এক স্থানে দাড়াইয়া থাঁকয়াই মরণবরণ করিয়াছিলেন, এমনও 

নয়। অনেক শক্রক হতাছুত করিবাপ পরই তাহারা! শহীদ হইয়াছিলেন। 

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই যু.দ্ধ অলিদ, আবু উমায়া, তাল্হা, হিশাম, 

উবায়া বিন্ খালাক, আবদুল্লাহ বিন্ হামিদ, আবু টৈয়দ বিন্-আবুতালহা 
মাসাফী, জালাস প্রমুখ ১৭ জন পেতৃস্থান'য় কোরেশবীর নিহত হুইয়াছিলেন। 

তাহাই যদি লত্য হয়, তবে লাধারণ টৈন্ত ষে কত মরিয়াছল, তাহা সহজেই 
"মনুমান করা যায়। 

বদও যুদ্ধ মুসলমান ও কোরেশদিগের সংখ্যার অন্থপাত ছিল ১৪। 

ওহুদ-যুদ্ধের অন্পাতও তন্দরাই ছিল। কিন্তু বদরে নিহতের অন্থপাত 

ছিল ১৪ 2 ৭* অর্থাৎ ১:৫। বদরের মেই সব যোদ্ধাই ওহদে উপস্থিত 

ছিলেন। কাজেই ** জন মুমলিম বার শহীদ হুইয়া থাকিলে ছিলাৰ মত 
ইহার ৫ গুণ কোরেশ টৈম্ত নিহত হইবার কথা। সে ক্ষেত্রে কমণে কম 

ইহার 1হগুণ যে নিহত হইয়াছিল, এ অনুমান অনায়াসেই করা যায়। 
কিন্ত তবু বাঁলতেই হইবে, ওহুদ-বুদ্ধে মুসলমান দিগের পরাজয়ই ঘটিয়া- 

ছিল। এ কথা স্বীকার করায় কোন অগোৌরব নাই। এ-পরাজয়্ আল্লার 

ইচ্ছাকৃত। অনেকগুলি উদ্দেশ্ত সাধনের জন্তই তিনি এই বিধান করিয়া- 

ছিলেন। ইহা! আমাদের অঙ্গমান নয় । নিক়ে আমরা পবিত্র কুরআন 

হইতে ওহদ-যুদ্ধ লংক্রান্ত কতিপয় আয়াত পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি? 

তাহা হইতেই আমাদের কথার লত্যতা প্রমাণিত হুইবে। এই যুদ্ধ 

লদ্ঘঘ্ধে হুরা “আলে-ইমরানে” আম্বাহতালা অনেককিছু বলিয়াছেন। 
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সেখান হইতে কতিপক অয়াত উষ্জন্ক করিন্েছি। দেই সব আয়াত হইতেই 

ওহদ যুদ্ধ লক্ষ, উদ্দেগ্ত ও জবর পরাজয় সঞ্ধদ্ধে পাঠক একটা হম্পঃ ধারণ! 
করিতে পারিবেন 

ওহপবুদ্ধর প্রারভে মুদলনানদিগের মনে যে সত্যই মতানৈকা 

ঘটিম।ছিল এবং অনেকে স্বার্থ নদ্ধব জন।/ই যে যুদ্ধ আপঘাছিল, আল্ল হ্ 
াহাব ভল্রা কারিয়। বালতেছেন 2 

“এবং ধন তাখ শুহুদষ আপন পরিবারকে ছাড়িয়া বাহির হইমা! 

গেলে এবং মুন্ধর পিট মুদলবানাদনকে সজ্জত করি.ল--এবং আলা, 

শ্রেতা এবং জ্ঞাঠ-হএন তোখাদের মধ্য হইতে ছুইটি দল পৃ 

প্রত হল যে, ভাবা কাঁপুক্ধষতা দেখাইবেই এবং আল্লাহু, 

বার উপরেই বিশ্বাশীগশ বিশ্বাদ স্থাপন 
কউগিবে তর _(৩5১১০-১১১) 

পয পবিষা বহে হাহ স্ হণ কর্ভন্য পাপন কবিলে যে আল্লাহু, 

উঠমুনুতী সাডিভাবি ৮ এ। এন 

্ রা 2:০3 নিশার - ৯: ১ তে 
মুলম নাদসতে লাঙায়া টিক তল কথা নি স্পছুই বালয়াছঃলন £ 

রা পি ১7 কার য় “যাদ তোমা টন পাবি হাক এনা ৫ স্বাযু কতা সধঙ্ধে) সঙজান 

রথ ১৮ 1 কত স ॥ শু এ ৯ ল হ্ ঘা কত 1958 তা (শজ্রত9 2 যদ হজ তোমাদের শর আনহা 
স্ 1 এ খা জং রিও ১৮ শা (কাত টু পি হাজার ধ্বংসক।রা কিনবিশ তা 

ক এ হা পি সি ১ ৭ ক) 178 । পল ১১ 22 ৪৪ 

(দি তা না দগহক পাহারা কিবেন। (৩১১৪৮) 

কদম পা 15 6815০ পুত যে সম্পণকূপে ধ্বস কাপয়া কফেলিতে 
সি 

উন অভি শুধু 71৬ লগতপ কাশ চিখিম্বা অন্তাপ্ত সকলকে কুাখে আনাই 

[যে চাহ বু কপ টিল। ভঙ্গ লি বালি ।শসংচছেল 2 

বাহে তিন ( সল্প হতী আস শ্বাপাদিগের মনা হইতে এটি দলকে এ 

রঃ (লি বনে) নাত কারতে পাতেন, আাহা হইলেই তাহারা নিজেদের 

দ্দিষ্ট অগ-ন্ধ নিরাশ হহয়া কিস, হ।উতব 1) 

(৩১২৬) 

বল! বাঁডলা, বদর এবং “হদ যুদ্ধ ডিক "আল্লার এই উদ্দেসই সাত 

হইয়াছে । যে লমণ্ত কোরেশ লতা হযবতক হতা। করিওার জন্ত £বশেষভাবে 

ষডছ্ করিভেছিল এবং হঘগতেব সহতযুদ্ধ বাপারে যাহাবা প্রধান পাণ্ড। 

ছিল, তাহাদের প্রায় সকলই বদর ও ওঠ*-ঘুদ্ধ শিহত হইরাছিল। বাকী 

ছিল আবুগ্নকি।ন, জবাফের-ধিন্ মুতাএম, হাকিম-খিন্ হিঙ্জাম। ইহার! 



স২৩১ জয় না পরাজয়? 

তিনন্ন পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াপ্ছিল। মুসলমাননণ যে পথযনঃ 

কোবেশ দগেরু উপর জয়দাভ করিয়াহিলেন, তাহা ও আলি।হ্, পরিষ্কারভাবে 

লিয়' 'দ্ছেন £ 

“ক আশ্চষ! যখন তোমাদের উপর ৪ মা্সিল--এবং তোমরাও 

বিধশীদিগকে দুইবার আন্তণ মুনিকছে ফেলিবাছিলে তখন োযবা 

বলিতে লাগিলে £ কোথা হইতে এই টা আপিল 1 বল (হে মুহ্মৰ ) 

ইভা! তোখাদের হইতেই আলখাতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ, নব কিছুর 
উপর ক্ষমতা ধাপ ।” _-0৩২ ১৬৩) 

কোবেশিগকে পরাস্ত করুলাধ পণ যোগ পাইয়া যে মুদলমানগণ 

তাচার সছ্বারতার কঁততে পান নাই, বরং ছট তাহাদের হাতে মাঘাত 

খাউফা কিয়া আপিছাছেন, উভাতশ ১৯ত মুদপযাননণের মলে খানিকটা 

শ্োোভের সঞ্চা্ হয় খাহতে সিল্ক গাংশন দুঃখ করিবার কিছু নাই। 

হ্থায়পিচারক স্বাল্লাহ পরিক্ষার ভাতির ঘুলমানটিনঞ্ে বলদা দিতেছে £ 

“মদ আঘাত পিয়া ভোমরা দুখ গাই দাক, আবে মলে রাধিও 

তোমকাও বিএসীপিগুজে অশ্ব আাবাজ দিতাগ ত এবং আমতা পদাচক্র.ম 

যান্তষর মশা এই (ভাশা বিশষছের ) দিনগুলি গানয়া থাকি যাতে 
অল্প জ্জাশিতে শাবেন কাহাও। পুত হানা অহ আলা, 

অগ্াচকারীদিসকে ভালতাতলন না এবং যাঙাতত তিন টিশ্বাশানসুক 

খাটি কহিয়ী লহন্তে পারেন লাবহ অনিশ্বাবাধিসতক মাগল হইতে বঞ্চিত 

করিত পাবেন)” রী ১০৯৪০) 

মুদপমানদিগের নান এরাক্ষা করাও যে এই শুদ্ধিব য় গম উ-্ধন্ত হিল, 
অ.ল্পু:০কাপ। তাহা স্পইভাবে বলিয়া দিছেন £ 

“প্রেম কি মনে করুষে তোমা টিহশতত প্রবেশ করিবেনিযনক্ষণ 

না অত, (নোমাদর মধ্য হইছে) শেই স্ব শোকে চি নয়া লন বি 

যাহা] কঠোর এতবাপরাফণ এবং বৈধশীল 7” (৩১১৪১) 

এবং নিশ্চই ন্চোমরা মৃত্যুকে না দেখ্য়াই মুখে মুভাকামনা করিযাশ 

ছিলে ; ভাই তোমরা যধন মৃহ্ুকে দেখিলে, তখন তাঁকাইয় রছিলে ।” 
৩:১২) 

হযরতের নিহক হইপার সংবাদে মুদলমাননিগের অনেকের মাও 

চাঞ্চলে)র স্স্ট হইয়াছিল। আল্লাহ, পে ল্ঘ:দ্ক কা হুন্দর শিক্ষাই না দিতেছেন £ 
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“এবং মৃহণ্মম একজন প্রেরিত পুরুষ টব তো নন। তাহার পৃবর্তী: 
পয়গম্বরগণও মারা গিয়াছেন । অতএব তিনি যদ্দি মারাই যান বা নিহত 

হন, তবে কী তোমরা পৃষ্টপ্রদর্শন করিবে ?* _-(৩১১৪৩) 

মুদলমানদিগের মধ্যে সকলেই নিষ্কাম খোদা-প্রেমের তাড়নায় ওহদ- 

যুদ্ধে আসেন নাই এবং অনেকের মনেই ঘে "ছুনিয়ার পুরস্কার” লাভের চিন্তাই 
গ্রবল হইয়। জাগিয়া ছিল, আলাহ সে গোপন কথাও প্রকাশ করিয়! 

দিয়াছেন £ 

“এবং যে-কেহ এই ছুনিয়ার পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা ত্বাহাই দেই 
এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই দেই। 

আমর] কৃত্জ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব |” (৩2১৪৪ ) 

উপরে যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত করা হুইল, তাহ! হইতে পাঠক নিশ্চয় 

বুঝিতে পারিতেছেন, ওহদ-যুদ্ধর অনেকগুলি উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই সব 

উন্দেশ্ট লাধলের জন্যই আল্র/হ মুমলমানদিগের এইক্প ভাগ্য-বিপধয় 
ঘটাইয়াছিলেন। | 

বস্ততঃ ওহদ-যুদ্ধ সত্যই মুসলমানদিগের এক কঠোর অশ্রিপনীক্ষা। 
এই যুদ্ধে মুদলমানদিগের কোনই ক্ষতি হয় নাই; বরং এক বিরাট €নতিক 

অম্পদ তাহারা লরি করিয়াছেন। যু.ছ্ধর দ্বারা যে জাতি গঠন হয় এবং 
পরাজ্জয়ের মধোও যে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত থাকে, ওহদ-যুছ্ধে 

আমরা তাহাই দেখিলাম । 



পরিচ্ছেদ : ৪২ 

ওহদ-যুদ্ধের শেষে 

হযরতের [নহুত হইবার সংবাদ যখন মদিনায় পৌ ছিল, তখন দর্ধজ্জ একটা 

শোকের মাতম উঠিল। গৃহ ছাড়িয়া সকলে ওহদের দিকে ছুটিয়া চলিল। 

মুমলিম নারীরা পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। উন্মেআয়মান 
নামী জনৈক মহিলা একজন মুপলিম টসন্তকে নগরাডিমুখে আসিতে 

দেখিয়া ধিক্কার দিয়। বলিয়া উঠিজেন ঃ “কাপুক্ধষ! তোমাদের রসুল মার! 

গিয়াছেন, স্ার তোমরা গৃহে ফিগিতেছ? দাও তোমার অস্ত্র আমি 

যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছি ?” ৰ 

বনি-দিনার গোঝের একটি মহিল। উন্মাদিনীর বেশে যুদ্ধক্ষেঅে ছুটিয়। 
আমিতেছিলেন। কতিপয় মুঘলমানের সাক্ষাৎ পাইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে তিনি 

জিজ্ঞাস কৰিলেন £ “খবর কী?” 

“কি আর বলি, তোমার ভ্রাতা শহীদ হইয়াছেন ।” 

“সোভান আল্লাহ! তাঙার আজ্মাপ কল্যাণ হউক! তারপর ?” 

“তামার স্বামী শহীদ হইয়াছেন ৮ 
“ইল্ালিল্লাছে ! তাহার আত্মার কল্যাণ হউক !” 

“ তোমার পিতাও শহীদ হইয়াছেন 1” 

“ক্েছময় পিতাও ?----তারপর ?----হুযরতের খবর কী, তাই 

বল না?” 

“হযরত জীবিত আছেন ।” 

“জীবিত আছেন? কই, কোথায় তিনি? আমাকে একবার দেখাও 1” 

অগত্য। তাহাকে হযরতের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। হযরতকে 
স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি উচ্ছৃপিতকঠে বলিয়া উঠিলেন: “আল্ 
হামদু-লিজাহ! হে রঙ্থলুল্লাহ্, তোমাকে পাইলে আর সকলকেই 
হারাইতে পারি।” 

হযরতের ন্সেহুময়ী কন্টা বিবি ফাতিমাও পিতার মৃত্যুসংবাদে যুদ্ধক্ষেত্রে 
ছুটিয়া আলিয়াছিলেন। হযরতের ক্ষতস্থান হইতে শোপিতপাত হইতেছে 

১৫ 
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দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠ্টিলেন। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না 
দ্নেখিয়৷ তিনি ভাড়াতাড়ি এক্ক টুকরা চাটাই পুছাইম্া সেই ভন্র ক্ষতস্থানে 
প্রদান করিলেন । ইছাতেই রক্ত বন্ধ হইয়। গেল। 

অন্ভান্ত মহিলারাও আহ্ যুললিম পৈন্তদ্দিগকে যখালাধ্য লেবা ও 

তঞীষ। করিতে লাগিলেন । 

একটু স্বস্থ হইলে হধরত শহীদদিগের লাশ দাকন-কাফন করিবার 
ব্যবস্থা করিলেন; খুনরগীন্ নেবান পরিয়া বীরদল শেষের শমন গ্রছণ 
করিলেন । ছুই-তিন জন শহীদকে একজ্রে একটি কবরে স্থাপন কর! 

হইল। 
লন্ধ্যার পূর্বেই হযরত লকলকে লইয়! মদিনায় পৌছিলেন। 
মদিনার প্রতিঘরে কান্বার রোল উঠিল। আল্লার অভদ-বাণী শুনাইয়া 

হযরত লকলকে শাস্ত করিলেন । 

স্বরদশ হযরত মদ্দিণায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একটি বিষয় ভাবিয়া! ব্যাকুল 

হইতেছিলেন। মদিনা নগরী তখন অরক্ষিত। যদি কোরেশগণ কিরিয়া 

আপিয়। মদিনা আক্রমণ করে, তখন কী হইবে? ইহাই ছিল তীহার চিন্তার 

কারণ। হযরত এজন্য সা'দ নামক জনৈক সাহাবীকে কোরেশপদিগের 

গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিয়া আলিলেন। 
কোরেশখণ যখন আল্ সাকিক উপত্যকাম্ম পৌছিল, তখন তাহাদের 

মাথায় এক নূতন খেয়াল চাপিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল; আমরা 

কী কর্রিতেই বা আমিলাম, আর কী করিয়াই বা চলিলাম! আসিলাহ 
যিনা আক্রমণ করিতে, কিন্ধু তাহা হুইল টক? এমন স্থষোগ কেউ ছাড়ে? 
মদ্দিনা তো এখন অরক্ষিত । কেন তবে আমরা ফিরিয়া যাইত্েছি ? 

কিন্ত অনেকে আবার এ কথায় সায় দিল না। তাহারা বলিল £ 

“দিনা আক্রমণ করিতে গেলে বিপদ্ধ আছে ।. দেখ নাই মুললমানদিগের 

শৌর্ধবীধ 1 মংকীর্ণ স্থানে একবার পাইলে তাহারা আমাদিগকে একাম 
শেষ করিবে। কাজেই যাহা পাইয়াছ, ভাহ। লইয়াই লস্তইচিত্তে ঘরে 
ফিরিয়া! চল ।” 

কিন্ত এপ্রস্তাব লকলের মন:পৃত হইল লা। মদিনা আক্রমণ করার 

দিকেই অধিকাংশ লোকের ঝোঁক দেখা গেল! কোরেশবা!হন৭ পুনরায় 

মধিনার পানে ফিরিয়া ধাড়াইল । 
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হজরত যদিনায় বলিয়া ব্াত্রে এ-স*বাদ জানিতে পারিলেন। ওমর ও 

আবুবকবের লহিত তিনি পরামর্শ করিলেন। কোরেশদ্দিগের অগ্রগতিকে 

বাধা দিতে হুইবে, ইহাই হইল তাহাদের মত। 
কোনকূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইতেই বেলালের কে 

ফষরের 'আবান ধ্বনিয়া উঠিল। মুমলিম বারবৃন্দ হযরতের সহিত নাষাধ 
পড়িলেন। অমনি হযরত ঘোষণা করিলেন £ “এখনই পকলে প্রস্তুত হও, 
কোরেশদিগের বিরুদ্ধে, পুনরায় যুদ্ধবাত্রা করিতে হইবে। অন্ত কাহাকেও 

আমি চাই না, গতকল্য ষে নমস্ত বার ওহদে যুদ্ধ ক'্রয়াছে, কেবল ভাহাগাই 
দজ্জিত হইয়া আইস ।” 

ঘরে ঘরে তধনও কান্নার রোল থামিয়! ঘায় নাই। বারবুন্দের অনেকেই 
ভখন অল্পবিস্তর আহত এবং সকলেই গতান্ত ক্লান্ত, ইহার্ই মধ্যে আপিল 
আবার এই নৃতন ব্বাহবান । 

কিন্ত কি আশ্যষ। সেই আজাহত ও পরিশ্রান্ত বীরদলই হযরতের জ।দেশে 

মুহঠম্ধ্য রণলাজে সজ্জিত হইয়া আপিল কত বড় মদাধারণ বাক্তিস্ 

এই মহাপুকষের! কা অবিচলিত বিশ্বাম ও নিভর শাহার উপর াছার 

ভক্তবৃন্দবের! কা অপূর্ব মনোবল 9ানগমানুবতিতা এই মুসলিন বারবৃন্দের | 

গুচদের 'অগ্থিশরাক্ষ।ওর পর সতোর ঠনুনিকদল যেন ঈমানের তেজে ও দেহের 

শক্তিতে অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল । 

হজরত তাহাদ্দিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়' অনতিবিলম্ে নগর হইতে 
বাছুর হইয়া প'ড়লেন। 

এদিকে আবুণ্তকিমান মাবাদ নামক জনৈক মদিনাবাপী পর্থকের নিকট 
জিজ্ঞাপা করিয়৷ জার্নতে পারিল যে, হযরত পুনরায় এক বিরাট বাছিনী 

গংগে লইয়া কোরেশদিগকে আক্রমণ করিতে আমিতেছেন। এই নংবাঙ্গে 

লে খুব দমিয়া গেল, মদিনা আক্রমণের সাধ তাহার মিটিয়া গেল। ভীতচিত্তে 

দে তাড়াতাড়ি মক্কার পথ ধরিল। 

হযরত মুদলমানদিগকে লইয়া মদ্দিনার আট মাউল দুববতাঁ “ছামরা- 

উস্-আসদ' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শক্রদিগের কোন 
লস্কানই তিনি পাইলেন না। অগত্য। কয়েকদিন সেখানে শিবির স্থাপন 
করিয়া রাত্রিধাপন করিলেন । প্রতিরাজ্রে পর্বতোপরি অপংখ্য স্থানে 

এমনভাবে বড় বড় আগুন ছ'লান হইতে লাগিল যাহাতে দূর হইতে 
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দেখিলে স্বত্ঃই মনে হয় বু লোক লেখানে জমায়েৎ হুইয়াছে। এইরপে' 
কয়েক রাত্রি অতিবাহিত করিবার পর তিনি সদ্দলবলে মদিনায় ফিরিয় 

আদিলেন। 

রণকৌশলের দিক দিয়া হযরতের এই কার্য নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য, 

ন্দেহ নাই । ইহাতে কোরেশগণ ভাবিল, মুসলমানদিগকে পরাজিত 

করা সহজ নয়। ইন্ুদী ও অন্তান্ত জ্প্রদায়ের লোকেরা ভাবিল, ওহদ-যুছ্ধে 
মুনলমানের। একটুও কাবু হয় নাই । মুসলমানেরাও ভিতরে ডিতরে নববলগ 
ও নবপ্রেরণা লাভ কাঁরল। হযরতের উপর তাহাদের যে অবিচলিত বিশ্বাস 

ও নির্ভর আছে এবং তিনিই যে তাহাদের অবিসম্বাদিত নেতা অমুসলমানগণ 

'তাছা পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। 
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চতুর্থ ও পঞ্চম হিষরীর কয়েকটি ঘটন। 

ওহদ-যুদ্ধের পর ছুই মাল বেশ শান্তিতেই কাটিল। 
কিন্তু চতুর্থ হিষরীর প্রারভ্ভের সংগে সংগে আবার বিপদ দেখা দিল। 

নানান্থত্রে হযরত জানিতে পারিলেন, মরুভূমির মধ্যস্থিত বিন্-আপাদ্ 
নামক একটি শক্তিশালী গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে মজ্জি ত হইয়। মদিনা আক্রমণ করিবার 

জন্য প্রস্তত হইতেছে । অনতিবিলম্বে হযরত আবুপাল্মার নেতৃত্বে ১৫* জন 
মুপালম ৫ণন্সের একটি ক্ষুদ্রবাহিনী তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 
মুমলমানগণ গোপন পথ ধরিয়া এমন ক্ষি প্রগতিতে গন্ভবা স্থানে গিয়া পৌছিলেন 

যে, শক্রগণ প্রস্তত হইবার অবলর পাইল ন!। ফলে তাহারা পরাজিত হুইল। 

মুসলমানগণ প্রচুর লুষ্ঠিত জ্রব্যসছ ফিরিয়া আমিলেন। 

ইছার পরের মানে হযরত তকোরেশদ্িগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 
উদ্দেস্তে আসেম বিন্-সাবেত নামক জনৈক ন্দাহাবীর অধীনে দশ জন মুদপিম 
গুধচরকে মক্কার দিকে প্রেরণ করিলেন। এই দলটি খন রাধী নাষক স্থানে 

উপনীত হুইল, হোষায়েল বংশের দুইশত লোক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া 
বিশ্বাপঘাতকতা পূর্বক তাহাদিগকে আক্ষমণ করিল। মুগলমানদিগকে বন্ধ 
করিয়া কোরেশদের নিকট বিক্রঘ করিতে পারিলে প্রচুর অর্থ মিপিবে, ইহাই 

ছিল তাহাদিগের এই আক্রমণের একমাত্র প্রেরণা । মুললমানগণ বেগতিক 

দেখিয়া নিকটস্থ একট পর্বত শিখরে আরোহণ করিলেন। হোযায়েলগণ 

দেখিল, যুলপমানেরা প্র।ণ খাকিতে আতম্মদমর্পণ করিবে না, তাই অনেক 

অন্ুনয-বিনয় করিয়া তাহাদিগকে নামিয়া আনমিতে বলিল। কিন্তু দলপতি 

আপেম বলিলেন £ “তোমাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকদের কথায় আমরা বিশ্বাস 

করি না 1” পাষগুগণ মুপলমানদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 

তখন মুদলিম বীরগণ তরবারি হস্তে দ্রতবেগে নিয়ে অবতরণ করিয়৷ শত্রু" 
দগকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের আটজন বার 

প্রাণ হারাইলেন। বাকী দুহঞ্জন-_-জায়েদ* ও খোবায়ের আহত অবাক 

শঞহন্ডে বন্দা হইলেন । 
পপ সপ সপ শা 

* এ জায়েদ হযরতেগ পালত পুত্র জায়ের নহেন। 
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নরপণ্তগণ বন্দীদ্বয়কে লইয়া মক্কাস পৌছিল। বদর-যুদ্ধে নিহন্চ 

ছুইজন কোরেশ যোঙ্কার পুত্রগণ আনন্দের নহিত জায়েদ ও খোবায়েরকে 

কিনিয়া লইল। তারপর বেচারাদিগের উপর শুরু হুইল অমাস্থষিক 

অত্যাচার 
মনের সথথে প্রতিহিংসাবুত্ভি চরিতার্থ করিবার পর ছুবৃত্তগণ তাহাদিগকে 

বাধস্ভূমিতে লইয়া চলিল। অগণিত কৌতুহলী কোরেশ নরনারী ও বাজৰ- 
বালিকা চলিল তাহাদের পিছনে পিছনে মেই চমকপ্রদ দৃশ্ট দেখিবার জন্ত। 
বধ্যভূমিতে উপনীত হইবার পর কোরেশ নেতাগ্ণ বলিতে লাগিল ই “যদি 

ইসলাম পরিত্যাগ করিতে পার, তবে এখনও তোমাদের প্রাণরক্ষা হুয়।” 

মুঙ্দলিম বীরদ্ধয় ঘ্বপাভরে লে প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। বলিলেন 
“কিছুতেই না। সমস্ত দুনিয়ার বিনিময়েও না।” দুবুত্তগণ তখন জায়েষকে 

বলিল; “দেখ জায়েদ, এই ফাপিকাষ্ঠে যদি এখন মুহুম্মদকে ঝুলাইয়া ছেওয়া 
হয় এবং তছিনিময়েও তূমি মুক্তি লাভ কর, তবে কি ত।হা পছন্দ কর না?” 

জায়েদ বদ্রকঠে উত্তর ছিলেন; "সাবধান! মুখ দামাল করিয়া কথা 
বলিস। আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার প্রিয় নবীর পায়ে একটি কণ্টক 
বিদ্ধ হইতে দিতেও আমি রাজী নই।” তখন কোরেশ নরপিশাচগণ 
তরবারি হস্তে তাহাদিগের প্রতি অগ্রসর হইল। মুদলিম বীরহ্য় নির্ভক 
নিবিকার। মুখে তাহাদের ভয়ভীতি ব! গ্রানিমার চিহ্মমাত্র নাই । এক 

অপূর্ব বিহিশ.তী নৃরে সে মুখ আজ অধিকতর উজ্জ্বল। বারে বারে আঘাত 

করিয়া পাষগুগণ তাহাদিগকে নিষ্টুরভাবে হত্য। করিল। আল্লার নাম করিতে 
করিতে বারশুয় হালিমুখে শহীদ হুইলেন। 

এই মাসেই আর একটি ছুখটনা ঘটিল। আবু-বেরা নামক জনৈক বুদ্ধ 

নেজ.দবাসী দুইটি অশ্ব এবং ছুইটি উট উপঢোৌকনসহ হযরতের নিকট আনিয়া 
বলিল : “আপনি যদ্দি কতিপয় উপযুক্ত লোককে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে 
দেন, তবে আমাদের অনেকেই ইলাম গ্রহণ করিতে পারে ।” হযরত বলিলেন ঃ 
*নেজদবাসীদের উপর বিশ্বাম কী? নেজদের বনি-আমির গোত্র তো 
কোরেশদিগেরই বন্ধু |” তছুত্তরে আবু-বেরা বজিল : “হযরত, দেখানে তো 
আমরাই নেতৃস্থানীয় । আমর যাহা বলিব তাহাই হুইবে। কাজেই আঙি 
মুসলমানদিগের নিরাপহ্ার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম 1 হযগত বেরার 
কখ। বিশ্বাল করিয়া ৭* জন বিশিই মুসলিম উলেমাকে আবু-বেরার লঙ্গে 
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পাঠাইয়া ্িলেন। বনি-আমির গোত্রের প্রতি হ্যরত একখানি পজ্জও জেই 
জে লিখিয়া পাঠাইজেন। বীর*মউনা নামক স্থানে উপনীত হুইলে 
মুপলমানগণ লেই পত্র জনৈক মুঙ্গলিম দ্ুতকে বনি-আমিরদিগের নেতা! 
আমির ইবনে-তোফাফেলের নিকট প্রেরণ করিলেন। নেতৃবর পত্রধানি না 

পড়্িয়াই নিকটন্থ জনৈক অন্ুচরকে ইঙ্গিত করিলেন; তদছুসারে দেই 
মুহূর্তেই মুসলিম দৃতকে নিহত করিয়া ফেল! হইল। শুধু তাই নয়। আমির 

হার ্লবল লহ তৎক্ষণাৎ বীর-মউনার দিকে ধাবিত হইলেন এবং 
সুনলমানদগকে আক্রমণ করিবার আদেশ দ্িলেন। আবু-বেরা নিজের 
শশথের কথা বলিয়া বনন-আমিরদিগকে নিরস্ত করিতে প্রয়ান পাইলেন, 

কিন্ত সে প্রয়াস কাধকরী হইল না!) ৰনি-লালেম নামক আর একটি গোত্র 

ইবনে তোফায়েলকে সাহাষ) করিত্তে অগ্রসর হইল । তাহাদের লহায়তায় 

তোফায়েল নিরীহ মুললিম জানতাপসঙ্দিগকে হত্যা করিয়া নিজেদের 
পাশববৃতি চরিতার্থ করিল। 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বড়ই চিত্তাকর্ষক। ওমাইয়া নামক জনৈক 

ষুসলিম বীর-মউনার এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইতে কোনক্রমে বক্ষ 

পাইয়াছিলেন। মদিনায় ফিরিবার কালে পথিমধ্যে বনি-আমির বংশের 
ছুইজন লোকের লছিত তাহার লাক্ষাৎ হয়। ওমাইয়া মেই ছুইজন লোককে 

নিজ্রিতাবস্থায় হত্যা করেন। লোক ছইটি হযরতের নিকট হুইতে একটি 
লঞ্ষিস্ত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশে ফিরিতেছিল। কিন্তু ওষাইয়া তাহ? জানিতেন 

না। ওমাইয়া মদিনায় ফিরিয়া গিয়া হযরতকে লকল কথা বলিলেন। 

বীর-মউনার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের লংবাদ শুনিমা যদিও তিনি নিরতিশয় 

বাধিভ হুইলেন, তবু ওমাইয়া কর্তৃক ছুইজন নিরীহ বনি-আমিরের হুত্যা 

ব্যাপারকে কিছুতেই তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না । এদিকে ষে আমির 

ইবনে-তোফায়েল নিতান্ত অমান্থষিকভাবে ৭* জন নিরপরাধ মুসলমানকে 

হক্ষ্যা করিল, সেই পাষগুই আরবদ্দিগের চিরাচরিত আস্তর্জাতিক নীতিপদ্ধতির 
খেলাফ হইবার গোহাই দিয় মৃত ব্যক্তিদিগের জন্ত হযরতের নিকট 

ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া বমিল। হযরত এই দাবী স্বীকার করিয়! 
লইলেন। ছুইজন বনি-আমিরের প্রাণহানির জন্ত রক্তপণ বাবছগ উপযুক্ত 
অর্থ ও ভাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাবতীয় ব্রব্যলামগ্রী তিনি বনি-আ মির 

নেতাকে পাঠাইয়। ছিলেন |] | 
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বীর-মউনার হত্যাকাণ্ড শুধু যে বনি-আমিরদিগের দ্বারাই দংঘটিত 
হইয়াছিল তাহা নহে, বনি-নাজির গোজ্সের ইছুদীরাও তাহাদের সহিত 

নংপ্সিষ্ট ছিল। হযরত ইহা! জানিতে পারিয়া ইছার প্রতিকারের জন্য 
প্রস্তত হুইলেন। ইতিপূর্বে বনি-কোরাইজা গোজ্জের ইনুপ্গীরা হযরতের 

দহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাহারা আর কখনও মুদলমানদিগের 

বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিগ্ত হইবে না, বা কোন বিশ্বাঘাতকতার কার্য 
করিবে না। বনি-নাজির গোত্রের ইছদীদিগের নিকট হুইতেও হযরত 
সেইকপ একটি সন্ষির দাবী করিলেন। বনি-নাজিরগণ তখন শঠতার 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হযরতকে বলিয়া পাঠাইল ; সন্িপঙ্ের আর কা 

প্রয়োজন? ধর্ম লইয়! যখন আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল তখন এক কাজ 

করুন; আমরা আমাদের মধ্য হইতে তিনজন ইছদী পণ্ডিতকে মনোনীত 

করিয়া রাখিতেছি, আপনিও আপনার মনোনীত আর-ছুইজন মুসলমান 

পণ্ডিতকে সংগে লইয়া! এখানে চলিয়া আম্থন। ইসলামের দত্/তা 

আমাদিগকে বুঝাইয়া দ্রিতে পারিলেই আমরা মুললমান হুইয়া যাইব।” 

হযরত প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরে তাহাদের এই 

প্রস্তাবে সম্মতি দ্বিলেন। ধার্য দিনে ছুইজন সাহাবীকে সংগে লইয়! 
গন্তব্য স্থানের দিকে তিনি অগ্রসর হুইলেন। কিন্তু সেখানে পৌছিতেই 

ইন্দীদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলেন। ইন্থদীর! হযরতকে 

হত্যা করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। হুষরত তাহা 

উপধুক্ত লময়ে জানিতে পারায় ইছদীদিগের সেই হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 

হযরত মদিনায় ফিরিয়া আলির জটৈক দুরের মারফদ্ বনি-নাজির দিগকে 
অনভিবিলন্বে মদিনা ত্যাগ করিয়া ষাইবার চরমপঞ্জ দান করিলেন। 

ইছদীর। ইহাতে দমিয়া গেল। দেশত্যাগ করিবে বলিয়াই তাহারা প্রথমে 

মনস্থ করিল। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন্উবাই ও নেজদের বনি-আমির 

প্রমথ বিভিন্ন মরুগোত্রের সাহাধ্য পাইবার ভরসায্স তাহারা বীাকিয়া 

বন্গিল; হযরতকে তাহার! বলিয়। পাঠাইল £ “আমরা তোমার আদেশ 

মানি না, তুষি যাহা পার কর।” এই বলিয়া তাহারা নিজেদের ছুর্গমধ্যে 
আশ্রয় লইল। 

অবিলম্বে হযরত একদল মুদলিম টন্তকে বনি-নাজিরদিগের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিলেন। বীরবর মালি ইহার অধিনায়ক হুইলেন। ম্বদলিমগণ 



৪১ চতুর্থ ও পঞ্চম." "ঘটন! 

বনি-নাজিরদিগের ছুর্গ, অবরোধ করিলেন। কয়েকদিন এইভাবে কাটিয়া 

গেল, কিন্ত ইহুদীর্দিগের স্বপ্ন সফল হইল না। আবছুর্জাছ বিন্উবাই, 
অথব! বনি-আমিরগণ কেহই কোন সাহায্য পাঠাইল না। তিন নপ্তাহু এরূপ- 
ভাবে কাটিয়া যাইবার পর ইছদীর। প্রমাদ গণিল। তাহাদের রসদপত্রও 

ফুরাইয়! আমিল। তখন তাহারা হুধরতের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব 
করিল £ “দয়া করিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন না; আমরা দেশত্যাগ 

করিতে প্রস্তুত আছি।” 

এহেন দেশদ্রোহী বিশ্বাঘাতকদ্দিগকে হাতের মুঠার ভিতরে পাইয়াও 

হযরত কোন শান্তির ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি 

দিলেন। শুধু এই শর্তটি জুড়িয়া দিলেন; নগর ত্যাগের সময় তাহারা 
কোন অস্ত্রপাতি সংগে লইয়া যাইতে পারিবে না। 

ঠিক তাহাই হইল। বনি-নাজিরগণ তাছাদের সমস্ত অন্ত্রশস্ত্র রাখি 

মদ্দিনা ছাড়িয়। চলিল। যাইবার সময় ধন-দৌলত, মণি-মাণিক্য ও আমবাব- 

পঞ্জ যাহা! ছিল-_-সমস্তই লংগে লইয়া গেল; এমন কি দরজা-জানালাগুলি 
পধন্ত উটের পিঠে চাপাইয়া দিল। মুনলমানগণ ইহাতে কোন আপত্তিও 

করিলেন না, বাধাও দিলেন না । 

ইহুদীরা মিরিয়ার দিকে চলিয়া গেল। 

বনি-নাঙ্জিরদিগণকে বিতাড়িত করিবার ফলে মুদলমানদিগের অনেক 

স্থবিধা হইল । ষড়যন্ত্রকাবীত্টিগকে সরাইয়৷ দেওয়ায় কোরেশদিগের অহ্বিধা 

ঘটিল। যে-শক্তি ভিতরে ভিতরে জমাট বাধিয়া উঠিতে ছিল, তাহ! ভাঙিদ। 

পড়িল। নাধারণের চক্ষে মুসলমানদিগের প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল। 
লংগে দংগে ইহুদীদিগের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের অধিকারে 

আসায় তাহার! বেশ লাভবান হইলেন। লমরকৌশলের দিক দিয়া এই 

বহিষ্করণ খুবই পঙ্গত হুইয়/ছিল, সন্দেহ নাই। 
পঞ্চম হিযরীর ছুই-একটি ঘটনাও ইপ্লামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ 

যোগ্য । পাঠক জানেন £ মগ্যপান, ব্যভিচার ইত্যার্দি পাপে মমগ্র আরব- 

দেশ আকঠ ডুবিয়া ছিল। হ্যরত ধীরে ধীরে তাহার শিশ্যবৃন্দের নৈতিক 

জীবনকে ক্রেদমুক্ত করিতেছিলেন। হুধরত দেখিলেন, কোন মাদক-দ্রব্যের 

অভ্যাপ একদিনে দূর হওয়া অপভ্ভব। আধুনিক চিকিৎলা-বিজ্ঞানও 

তাহাই বলে। কোন আকিমধোরকে বা মদখোরকে যদ্দি হঠাৎ বল! যায়, 
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ভুমি আজ হইতেই নেশা-কর1 বন্ধ কর, তবে তাহার স্বাস্থ্যের উপর একটা 
ভীষণ প্রতিক্রিয়া আর হইতে পারে; এই মনম্যত্বের প্রতি জঙ্গ্য রাখিয়া 
হুষকত প্রথমতঃ শিস্যদিগকে বলিয়া দিক্েন: তোমরা মস্ধপান করিও না। 
উহা শয়তানের কাজ। ইহাই বলিয়া তিনি তাহাদের বিবেক ও প্রবৃত্তির 
মধ্যে একট লংঘর্ষের সট্টি করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আছেশ 
করিলেন £ “মদ যাহার। পরিত্যাগ করিয়াছ, ভাল, যাহারা করিতে পার 

নাই, তাহারা এতটুকু ষেন কর যে, নেশার ঘোরে যেন নামায না পড়। 
শরাব-খোরেরা এইবার একটু মুশ.কিলেই পড়িল। ভোর হইতে রাজি ৮টা 
পধস্ত গ্রত্যেককে পাচবার করিয়া নামায পড়িতেই হয়? তাহার মধ্যে মন্ভপাৰ 

করিবার অবলর কোথায় ? নেশা কাটিতে না কাটিতেই যে লামাষের ওয়াক্ত 

আলিয়া পড়ে। কাজেই লারাদিনমান তাহাদিগকে বাধ্য হুইয়াই পবিজ 

থাকিতে হয়। এইরূপে প্রবৃত্তির তাড়নাকে অনেকখানি দংযত ও লংহত 
করিয়। আনিবার পর হযরত একদিন আল্লার এই কঠোর বাণী দকলকে গুনাইয়া 
দিজেন £ ““মগ্যপান হারাম” এইবার লকলে এই পাপকে লহজেই বর্জন 
করিতে পারিল। দেই হইতে লকল প্রকার মাদবত্রব্য মুসলমানগিগের 
নিকটে চিরদিনের জন্ত' হারাম হইয়া গেল। লজে সে ইহার আনুদজিক 

'অন্তান্ত ছুক্কতির পথও রুদ্ধ হইয়া গেল। 



পরিচ্ছে্গ £ ৪৭ 

আয়েবার চরিজ্রে কংলক-্দান 

এই সময়ে হযরতের ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি উদ্লেখযোগ্য ঘটন! ঘটে । 

জায়েদের জী জয়নবকে তিনি বিবাহ করেন। জয়নব ছিলেন তাহারই 
ফুফাতো! বোন। হৃববত ইচ্ছ। করিয়াই জয়নবকে জায়েদের সহিত বিবান্ধ 

দিয়াছিলেন। কিন্ত এই বিবাহ নখের হয় নাই। জয়নবের অনে 

উচ্চবংশের গর্ব ও অভিমান ছিল। কাঁজ্জেই ক্রীতদাস ত্বামীর লংঘর্স 

কোনদিনই তাহার মন:পুত হয় নাই। এতত্্যতীত পয়গম্বরের দহংদিণী 

হইবার জন্ক পূর্ব হইতেই তাহার মনে ছুর্ঘমলীয় সাধ জাগিয়া ছিল। 
জায়েদ এই লমন্ত বুঝিতে পারিয়া জয়নবকে তালাক দেন। জয়নব তখন 

তাহার অভিপ্রায় হযরতকে জানান ।! জয়নবের সাধ পুরণ করিবার জন্য 

স্বয়ং জাযেদও হুযরতকে অনুরোধ করেন । হযরত প্রথমত বাজী হন নাই। 

আপন পালিত পুভ্ের স্্ীকে বিবাহ করা জায়েজ কি না, সে সম্বস্ধে তিনি স্থির 
নিশ্চিত ছিলেন না। কাজেই তিনি আল্লার আদেশের অপেক্ষা করিতে 

থাকেন। তখন কুরআনের এই আয়াত নাষিল হয় £ 

“তুমি যে স্ত্রীকে “আমার মায়ের মত” বলিয়া বর্জন কর, আল্লাহ্ 
ভাহাকে সত্যই তোমার মা করেন নাই, অথবা যাহাকে তুমি আপন 

পুত্র বলিয়া ঘোষণ! কর, তাহাকেও তোমার প্রকৃত পুজ করেন নাই 
এ সমত্ত তোমার মুখের কথা মাত্র: পালিত পুস্রগপ ভাহাদের 

আপন পিতার নামে পরিচিত হুউক--ইহাই আল্লার কাছে অধিকতর 

সয়সজত।” (৩৩১৪) 

হযরত তখন জয়নবকে নিঃসংকোচে বিবাহ করিকেন।,. মৌখিক 

অন্বন্ধকে অন্বীকার করিয়া মুসলমানের যে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ লস্থস্ধ 

স্থাপন করিতে পারে, এই আদর্শ প্রদশন্ই এই বিবাছের অন্ত 

উদ্দে্ট ।% 

* এ সম্বন্ধে কুরআনের আল.আহান্বাব' হুরার ৩৭ আয়াতও ষ্টব্য। 
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জননী আয়েষার চরিঝ্ে কলংক-দানও এই হিষরীর অন্ততম প্রধান 

ঘটনা,। মকার নিকটবতাঁ বনি-যুস্তালিক গোত্র মদিনা আক্রমণের উদ্দেস্টে 
কোরেশদিগের সহিত ফড়যন্ত্র করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া হযরত 

তাহাদের বিরুদ্ধে অভিধান করেন | হযরত যখন নিজে কোন অভিবানে 
যোগদান করিতেন, তখন কোন-নাকোন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। 

এই অভিযানকালে তিনি বিবি আয়েষাকে সঙ্গে ভইয়াছিলেন। চতুর্থ 
হিযরাতে পর্দা-প্রথার প্রবর্তন হওয়ায় হযরতের বাবগণ আর পূর্বের 

স্তায় লোকচক্ষুর সম্মুখে বাহির হইতেন নাঁ। একটি স্বতন্জ উটে বন্ত্রাচ্ছাদিত 
সওয়ারীতে বিবি আয়েষা স্বামীর সহগম্ন করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেতে তাহার 

জন্য হ্বতন্ত্র শিবিরের ব্যবস্থা ছিল । 

মুত্ডালিকদিগকে দমন করিয়া হযরত সদজবলে মদিনায় ফিরিয়া 

চলিলেন। এক মগ্রিল পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা সকলে বাত্িপ্রবান 

করিতেছিলেন। শেষ ব্াত্রে সকলে যখন পুনরায় যাত্রা শুরু করিবেন, এমন 

সময় বিবি আয়েষা শ্বভাবের তাগিদে আপন সওয়ারী হইতে অবতরণ পূর্বক 

একটু আড়ালে যাইতে বাধ্য হন। এুয়োজন শেষে ফিরিয়া আলপিয়। যখন 

নিজ নওয়ারীতে উঠিতে যাইবে্ন, তখন দেখেন যে তাহার গলার হার 
কোথায় ছাড়িয়া আমিয়াছেন। তাড়াতাড়ি হার খুঞ্জিয়া আনিবার জন্য 

পুনবায় 1ত'ন্ পুর্বস্থানে কিবিযা যান।  এধিকে বিবি আযেষা করিয়া 

আপিয়াছেন ভাবিয়া পর্দারৃত লওয়ারীখানি উটের পিঠে বাধিফা দেওয়া হয়। 

বিবি আয়েষা ক্ষীণকায়! ছিলেন, সুপ্যয়াপী বাহুক্গণ তাই বুঝিতে পারেন নাই 

যে তিনি উহার ভিতরে আছেন কি না। সওয়ারী বাধা হুইয়। গেলে সকলে 
পুলরায় যাজ। আক কারলেন। 

এটিকে বিবি আয়েষা আনিয়। দেখেন, কাফেলা চলিয়া! গিয়াছে । 

চিন্তার ও দুর্ভাবনায় তিনি অধীর হইয়া পড়িজেন। কী করিবেন, 

বুঝিতে না পারিয়া নিজেকে বস্ত্রাচ্ছাধিত করিস়া তিনি সেখানেই অশুইয়! 
পড়িলেন। ভাবিলেন্, নিশ্চয় এ ভূল শীঘ্রই ধরা পড়িবে এবং তাহাকে 
লইয়া যাইবার জন্য হধরও 'এক্টা-কিনু বাবস্থ। করিবেন। উদ্বেগের মধ্য 

দিয়! রাত্রি গ্রভাত হইল, এমন সময় সাফওয়ান নামক জনৈক সাহাবী সেইখানে 
উপস্থিত হইলেন । অডিষাত্রিগণ তলক্রমে কোন-কিছু ফেলিয়া আনিলে তাছ। 

কুড়াইয়া আনিবার জগ্তই এইক্ধপ এক-একজন সমবদ্দার লোককে সবার 
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পিছনে আপিবার নিয়ম ছিল। মাফওয়ান বিবি আয়েষাকে পূর্ব হইতেই 
1চনিতেন। হধরতের স্ত্রীকে এব্খপ অবস্থায় পড়িয়! থাকিতে দেখিয়া তিনি 

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। হযরতের অসাক্ষাতে তাহার বিবির সহিত 

কথোপকথন করাও তিনি বেয়াদবী বলয়া যনে করিলেন, অথচ তাঁহাকে এবপ- 
ভাবে এখানে ফেলিয়া! যাওয়াও তিনি সংগত যনে করিলেন না । অনেক 

ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি আপন উটের, উপর বিবি আয়েষাকে সওয়ার হইতে 

বলিলেন । আয়েফ। পর্দাবুত অবস্থায় ভাছাই করিলেন । তখন সাফওয়ান উটের 

লাগাম ধরিয়া হাটিয়া চলিলেন। মিনার উপকণে আলিয়া তিনি কাফেলার 

সহিত মিলিত হুইলেন। বিনি আযেষাকে এইভাবে উটে উড়িয়া আসিতে 

দেখিয়া সকলে অবাক। হযরত 'নিজেও উছ্িগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন 

সাফওয়ান সব কথা খুলিয়া বলিলে সকলে শান্ত হইলেন। 

ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়া যাইবার কথা, কিন্তু তাহা হুইল না। 

হযরতের শক্রগণ এবং মূনাফি ক-প্রকৃতির ছুই-একজন . মুপলমান ইহাই লইয়া 
কানাঘুষা আরম্ভ করিল। বিবি আয়েষার চরিজ্রের উপর তাহারা কটাক্পাত 

করিতে লাগিল। অবশেষে হযরতের কর্ণেও ইহা পৌছিল। তিনিও 

বিচলিত না হইয়া পারিলেন নাঁ। বিবি আয়েষার চরিত্রের স্বচ্ছতা ও 

নি্ধলং কতা সম্বন্ধে হবরতের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্ত তাই 

বলিয়া তো জনমতকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না! নিন্দুকের মুখ কে 

বদ্ধ করিয়া রাখিবে! আবরব-চরিত্রেরধ €বশিষ্ট্য তিনি ভাল করিয়াই 

জানিতেন। কুৎপার হাত হুইতে মুক্তি পাওয়া সে যুগে নহজ ছিল না। 

অপরের স্ত্রী হইলেও একটা কথা ছিল বটে, কিন্ত নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি কী' 

করিতে পারেন? তিনি যদি নিবিচারে তাহাকে গ্রহণ করেন ভবে লোকে 

বলিবে £ নিজের স্ত্রীকি না তাই । হযরত সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 

এই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে এই প্রথম। কত মা্ছষের পারিবারিক 

জীবন যে এই সব কারণে তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে, কত মোনার সংসার 
ষে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়, হযরত তাহা। প্রত্যক্ষভাবে অঙ্থভব করিলেন। 

আয়েষার চরিত্রের পবিভ্রতা লম্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াও তিনি মাননিক হৃশ্িস্তা 

হুইতে মুক্তি পাইলেন না। 

বাছিরে যে কুৎ্সিৎ কানাকানি চলিতেছে, হ্যরত নে কথা বিবি 

আয়েষাকে জানতে দিলেন না। পাছে তাহার কোমল অন্তরে আঘাত লাগে, 
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এজন্ত তিনি তাহাকে কোনন্ষপ প্রশ্থ পর্যন্ত করিলেন না। শুদ্ধাচারিখী 

পৃতচরিআা নারার পক্ষে খ্বামীর বিন্দুঘাত্র দন্দেহও অপহনীয় । হৃধরত তাই 
বিবি আয়েষার সুষ্কম অগ্গভৃতিতে কোনরূপ আঘাত দিয়া তাহার লন্ম ও 

মর্যাদার হানি করিলেন না। ূ 

কিন্ত হযরতের মনের দ্বন্ব বৃদ্ধিঘতী আদন্বেষার নিকট চাপা রহিল না। 
হযরত যে পুবের ন্যায় তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কছেন না, 

হালেন লা, সব লময় বিমর্ষগাবে থাকেন, একটা অস্তব্প্িব যে 

সাহার মধ্যে চলিতেছে, এ লত্য আয়েষ! ধরিয়া ফেলিলেন। হযরতের 

মধ্যে এক্প পরিবর্তন কেন দেখা দিল, তাহা তিনি বুবিয্বা উঠ্িতে 
পারিলজেন না। 

ওই জময়ে একদিন রাব্রিকালে বিবি আয়েষ৷ প্রয়োজন বশতঃ বরিরা 

নানী একজন সহচরীর সহিত বাছিরে যান। যাইতে যাইতে আপন ওড়ন! 
পায়ে জড়াইয়া গিয়া বরিরা পড়িয়া যান। তখন তিনি ক্রুদ্ধস্বরে আপন 

পুজ মিস্তা-বিন্-আপামাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন £ “মিস্তা নিপাত াউক।” 

বিবি আয়েষা বিন্যিঠ হইয়া বলিলেন: “আপন পুত্র সম্বন্ধে কেন এত 

অভিশাপ দিতেছ ? বরিরা বলিলেন : "ভুমি জান না, এই শয়তানটা 
তোমার নামে কী ভীষণ কুংপ! রটনা করিয়াছে” বিবি আয়েষ! উৎকন্তিত 

হইয়া উঠিলেন। বরিরা তখন লমস্ত ঘটন! খুলিয়। বলিলেন । বজ্াধাতের 

স্তায় 'আাদেষ। মুদ্ড়িয়া পড়িলেন। হুষরতের ভাবান্তরের কারণ এইপানেই 

মিলিল। 

আয়েষা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দ্িবা-রাছ্ধি তিনি কেবলই কাদেন, 
কেবলই ভাবেন। একে তো তিনি নিরপরাধিনী, তাহাতে আবার 

পয়গন্বরের পহধনিবী। এই শিদাকণ আঘাত কেমন করিয়া তিনি লঙ্ছ 

করিবেন? 

বিধি আদেষা ভাবিলেন: বাছিরের লোকে যাহ! বলে বলুকঃ স্বয়ং 
হ্যরতও কি এ কথা বিখান করিলেন? তিনিও কি আমার চরিআ সম্বন্ধে 

লন্দেছ করেন? নিশ্চরই করেন। নতুবা ভিপি প্রাণ খুলিয়া আমার 

দহিত কথ। বলেন না কেন? হাদেন না কেন? তাহার ব্যবহারে লেই 
অকপটে আন্তরিকতা ৫দথি না কেন? যদি তাই হয়, তবে আমার 
জীবনে ধিক। 
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এইব্প ধরণের শত, ছুশ্চিন্তা ব্যান্দিয়া আয়েষার মনে ভিড় জমাইল। 
স্্যরতের নিকট হইতে অন্মতি লইয়া তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। 

কুতলা-রটনাকারীদিপের মধ্যে হাপান্-বিন্লাবেত, মিস্তা-বিন্-আপাষা 

এবং হাম্না-বিন্তে-হাজেশ--এই তিনজনই অগ্রণী ছিলেন। হাসান 
ছিলেন কবি, মিস্তা ছিলেন 'বদরী'* এবং হাম্না ছিলেন হযরতের 
মী জয়নবের ভগিনী। হযরতের পত্বীদদিগের মধ্যে রূপলাবণ্যে বিবি 

ত্বায়েষার পরেই ছিল জদ্নবের স্থান। জযবনবের ভগিনী হাম্না তাই 
এই সুযোগে আয়েষাকে স্থান্চাত করিয়া আপন বছিনকে গৌরবাস্বিত 
করিবার মতলব করিদ্লাছিলেন। একদিন জমননবকে তিনি বলিলেন : 
“এই স্থযোগ কেন ছাড়িতেছ? তুমিও আয়েষার নামে হ্বরতের 
কাছে খানিকটা কুৎসা গাও না?” কিন্তু জয়নবের অস্তঃকরণ ছিল 

উচ্চ ও মহৎ । তিনি বলিলেন : “আয়েবাও আমার বোন, মেও তো নারা। 

যা জানিয়া-শুনিয়া কেন তাহার চরিত্রে কলংক দান করিব?” আদশ লপত্বীর 

ঘোগ্য কথাই বটে। 

বিবি আয়েধ! পিত্রালযে গমন করাফ অবস্থা আরও খারাপ হইল; লোকের 
হনে লন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। 

এই গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে হযরত প্রতি মুহূর্তে আল্লার নির্দেশ 

জবাশা কগিতেছিলেন। কিন্ত কোন 'অহি' এ পধন্ত নাধিল হইল না। 

একদিকে আল্লার এই নীরবতা, অপরদিকে গীবৎকারীর্দিগের অবাধ 

কুৎসা-রটনাইহার মধ্যে পড়িয়া হযরত নত্যই বিচলিত হুইয়! 

পড়িলেন। কী করিবেন তিনি? শক্রগণ বাহির হইতে কলংকের 

শর হানিয়া আপন প্রিয়তমা স্ত্রীর অন্তর বিদ্ধ করিবে, অথচ স্বামী 

হইয়া তিনি তাহার কোনই প্রতিকার করিবেন না, দুরে দড়াইয়া 
নীরবে এই দৃশ্ত। দেখিবেন, এই ভীরুতাও তে। তিনি সহ করিতে 
পারেন না। তিনি ব্যাকুল হুইয়া পড়িলেন। মনলজিদে গিয়া মিশ্বারের 

উপর ্াড়াইয়া পমবেত দাহাবাদ্দিগকে বলিলেন: “আমি বুঝিতে 
পারি না, আমার বংশের উপর অযথা কালিমা জেপন করিয়া লোকেরা 

কী স্থখ পায়। তোমরা লাফওয়ানকে ভালোরূপেই চেন, আমি তাহাকে 
৯ যে দমত্ত যোন্ধা বদর-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 'বদরী' বলা হইত। 

ভখনকার দিনে ইহ। গৌরবজনক পদবী বলিয়া পরিগণিত হইত | 
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অতি লচ্চরিত্র বলিয়াই জানি। ভালো ছাড়া হার মধ্যে কোন-কিছু মন্দ 

দেখি নাই, তবে কেন এই অন্তায় কুৎলা-রট্রনা ?” 

হযরতের এই কথায় আউস-গোক্রের নেতা উসায়েদ অতিমানায সহান্ত- 

ভূতিসম্পন্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন £ “হুষরত, অন্কমতি দিন, যাহারা এই 

জঘন্ত মিথ্যা প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে গর্দান মারি।” কুৎ্সাকারী- 

দিগের অধিকাংশই ছিল খাজরাজ-বংশীয়; কা্ডেই উসায়েদের এই আসম্কালন 

ও ভীতি: প্রদর্শন খাজরাজদিগের মন্ঃপৃত হইল না। তাহারাও ইছার প্রতিবাদ 

কৰ্রিতে লাগিল । খন ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষ এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিল 

ঘে, মনে হুইতে লাগিল, আউস ও খাজরাজদিগের পূর্বশক্র তা বুঝিবা আরার 

গজাইয়া উঠে। হযরত অতি কষ্টে এই বিবাদ মিটাইয়া দিলেন । 
স্বত:পর তিনি আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইয়া আলি, ওসমান ও ওমরের 

সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। 

হযরত বলিলেন £ “তোমব। এ সম্বন্ধে কী মনে কর?” 

ওমর বলিলেন £ “হযরত, এ অপবাদ সম্পূর্ণ অলীক ।” 
হযরত তখন ওসমানকে জিজ্ঞাস। করিলেন £ “তোমার মত কী?” 

ওলমান বলিলেন £ “আমারও এ একই মত।” 

হযরত অতঃপর আলিকে জিজ্ঞাপা কাঁরলেন £ “আলি, তুমি কি বল?” 

আলি বলিলেন : নিশ্চয়ই ইহা! মিথ্যা কথা। আপনার ম্মরণ আছে, 

একদিন নামায পড়িবার লময় আপনি হঠাৎ একখানি জুতা খুলিয়া ফেলিয়া- 

ছিলেন। নামাধাস্তে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আপনি বলিয়াছিলেন £ 

শীজুতায় কিছু নোংরা জিনিষ লাগিয়াছিল, জিব্রাইল তাই উহা খুলিয়। 

ফেলিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সামান্ত একটু নোংরামি হইতে আপনাকে 
পবিশ্র রাখবার জন্য আল্লাহ, এবং তাহার ফিরিশ.তা যখন এতদুর সঙ্জাগ, 

. তখন এত বড় একটা ব্যাপারে যে তাহারা চুপ করিয়া রহিষেন, ইহা! কিছুতেই 
বিশ্বাস হয় ন11”* 

এইরূপ সকলেই এই অপবাদ সম্পূর্ণ অলীক রি মত প্রকাশ 
করিলেন। তবে আলি হযরতকে অধিকতর নিশ্চিত হইবার জন্য আয়েষার, 

মা'রেজুন-নবুরত, ৪র্থ খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা জ্টব্য । 



২৪৯ আয়েষার চরিত্রে কলংক-দান 

দ্রাসীকেও আয়েষা সম্বন্ধে ছুই-চাবিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পরামর্শ দিলেন। 
তৎক্ষণাৎ আড়েষার দাসীকে ডাকা হুইল । দাসী বলিল, “বিবি আয়েষার 

চরিত্রে আম কোনদিন কোন ফ্োষক্রটি দেখি নাই। একদিন মাআ একটি 

দোষ তিনি এই করিয়াছিলেন যে, ময়দার খামির করিয়া আমি তাহাকে 

রাখিয়া বাহিরে গিযাভিলাম; কিন্তু আয়েষা হঠাৎ ঘুমাইয়। পড়িয়াছিলেন 

এবং সেই স্থযোগে কয়েকটি বকর আসিয়া তাহা খাইয়া গিয়াছিল।” 

হযরত অবশেষে বিবি আয়েষার গ্রকোষ্টে উপস্থিত হইলেন। আয়েষা 

কাদিতে কাদিতে একেবারে শুকাইয়া শিয়াছিলেন। আফেষার জননী বন্যার 

এই শোচনীয় অবস্থ। দেখিয়া শুধুই তাহাকে পান্না নিয়া বলিতেন £ “যা, 

কাদিও না, আলার উপর সবর দিয়া থাকো, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে সাহায্য 

করিবেন ।৮ কিন্ধু আয়েষার বাখিত হারয় কিছুতেই শান্ত হত না। আহার- 

নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কাদিয় কাটাইতেন। কুম্থমের অন্তরে কীট 

গ্রবেশ করিলে যেমন সে শ্ুকাইয়। যায়, বিবি আয়েষাও [দন দিন তেমনি 

করিয়া দুশ্চিন্তায় শুকাইতে লাগিলেন। 

হযরত আয়েষার কামরায় প্রধেশ করিয়। বলিলেন £ “আয়েষা, লোকে 

তোমার সম্বন্ধে যাহ। বলিছেছে, তাহ। শিশ্চয়ই শুনিয়াছ। যদি এই বাপারে 

তুমি কোনরূপে দোষী থাকো, আল্লার নিকট ক্ষমা প্রাথনা কর; নিশ্চয়ই 
তিনি ক্ষম। করিবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল ।” বিবি আয়েষ। হযরতের 

এই কথায় অস্তরে আরও আঘাত পাইলেন । এ কথার অন্তরালে যে একট! 

লন্দেহের কালো ছায়া লুঙ্গাইয়া আছে, বিবি আফ়েষার তাহা বুঝিতে 

বিলম্ব হইল ৪11 তিনি দেখিলেন, স্বামীর মনেও সন্দেহ জাপিয়াছে। তিন্নি 

একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে এবং বেদনায় তাহার মুখে 

কোন কথ। পরিল না' । মাতাপিতাকে ডাকিয়া তিনি অতি কষ্টে বলিলেন £ 

“আপনারা উত্তর দিন না?” কিন্তু আবুবকর, এবং তাহার স্ত্রীও, বিষঞ্- 

মুখে নীরব হইয়া রহিলেন। কী-ই বা বলিবেন তাহারা? তখন বাধ্য 

হইয়া বিবি আয়েষা বলিলেন : “'ইয়া-রন্থলুল্লাহও আমি ভাল করিয়া কুরআন 

শরীফ পড়ি নাই। আমি ছেলেমানুষ, আমার জ্ঞান এখনও পবিপক্ক নয়, 

তবু আমি আপনার কথার তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝিতে পারতেছি । আল্লার 

কসম, আমি এ বিষয়ে আপনার নির্দেশ পালন করিব না ।-_-কিছুতেই 

আমি আজার নিকট অনুতপ্ত হইয়া! ক্ষমা চাহিব না, কারণ আমি জানি 
১] 



বিশ্বনবী ২৫০ 

আমি নির্দোষ। দোষ করিয়া দোষ অস্বীকার করা যেষন অন্তায়। দোষ না 

করিয়া দোষ স্বীকার কর! ঠিক তেমনই অন্তার। ইহাতে আমি মিথ্যাচাবিকট 

ছুইব, কারণ আল্লাহ জানিতেছেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ । পক্ষান্তরে এক্পভাবে 
ক্ষম৷ চাহিলে লোকের নিকট আমার মরধাদা বাড়িবে না; সকলে মনে করিবে 

দোষ লত্যই করিয়াছিলাম, পরে ক্ষমা চাহিয়৷ রেহাই পাইয়াছি। আবার 
বদি বলি যে, আমি মোটেই দোষ করি নাই, ভাহাও কেহ বিশ্বাস করিবে না! । 
কাজেই আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায় ও নিঃসহার। আমি কিছুই বলিতে 
চাই না; ইউস্থফের পিতা (হযরত ইয়াকুব) বিপদ্দে পড়িয়া যে-কথা বলিয়া- 

ছিলেন, আমি শুধু সেই কথাই আজ বলি: আমি ধৈর্য ধরিয়া থাকিব, 
একমাত্র আল্লাই আমার ভরসা |” 

কথাগুলি যেন অন্তরের কোন্ অতঙ্গ গহন হুইতে গৈরিক নিঃন্াবের 
মত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কী তার তেজ, কী তার প্রচণ্ড গতি, 

কী তার অপরূপ ভঙ্জিমা! এই বলদৃপ্ধ উত্তর শুনিয়া হযরত মুগ্ধ হইলেন। 

ইহার পর তিনি আর-কোন কথা বলিতে পারিলেন না। এই লময় জন্ধি 

নাধষিল হইবার সমস্ত লক্ষণ হযরতের মধো প্রকাশ পাইল; তাড়াতাড়ি তিনি 

শুইয়া পড়িলেন। সকলে তাহাকে বস্ত্রাচ্ছা্দিত করিয়া! দিলেন । ইহা দেখিয়া 

আবুবকর ও তাহার স্ত্রী অতিমাক্রায় উদ্দিপ্ব হইয়া পড়িলেন। মুহূর্তমধ্যে 

আয়েষার ভাগ্যে আল্লার কোন্ বিধান নামিয়া আসে কে জানে! একটা 
নংগিন মুহ্র্তের সম্মুখে দীড়াইয়া তাহারা আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু বিবি আয়েষ! তখনও নিধিকার। তাহার মনে কোন ভয় 

নাই--লন্দেহ নাই, আল্লাহ্ কোনরূপেই যে তাহাকে অপঘস্থ করিবেন না, 

এই স্থির বিশ্বাসে তিনি একেবারে নিভাঁক ও অটল। 

্ষপকাল পরে হযরত আত্মস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন; “আয়েষা, 
€তোমাপ জন্য সুসংবাদ । আল্লাহ. তোমাকে সম্পূর্ণ নির্োষ বলিয়া ঘোষণা 

করিয়াছেন ।% 

আবুবকর ও তাহার স্তী ৩খন আনন্দে অধীর হইয়া আয়েষাকে বলিলেন, 

*আয়েষা, যাও, হযরতের নিকট শুকৃরিয়া প্রকাশ কর)” 

বিবি আয়েষা অধিকতর দৃপ্তকণ্ঠে অভিমানিনীর মত বলিয়া উঠিগেন £ 

"কিছুতেই না'। হর্যরত আমাকে কী সাহায্য কারয়াছেন যে, আমি তাহার 

নিকট কৃতজ্ঞ হইব? তিনি তো! কুৎসদাকারীদের কথাই বিশ্বান করিয়াছেন ? 



২৫১ আয়েষার চরিত্রে কলংক-দান 

তামার স্ববক্ষে তো কিছু করেন নাই। আমার এই,চরম বিপদে যদ্দি কেছ 
লাহাবা করিয়া থাকেন, তবে সে আল্লাহ.__রহমানুর রহিম আল্লাহ আমি 

স্তাহারই নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব_-হুযরতের নিকট নয়।” 

হযরত এ কথায় মহ্ হাসিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। 

অতঃপর রহ্থুলুল্লাহ্ লোকদিগের নিকট উপনীত হুইয়া আল্লার এই বানী 
ঘোষণা করিলেন £ 

“যাহারা সন্ত্রাম্ত ঘরে স্ত্রীলে।কদের সম্বন্ধে কুৎসা রচনা করে, এবং চারিটি 

প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পারে, তাহাদিগকে আশিটি পোবৃত্না মারিবে 

এবং কথনও তাহাদের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে ন।, কারণ 

তাহার। সীমালজ্যন কারী ।”। (২৪২ ৪) 
“নিশ্চয়ই যাহারা (বিবি আয়েষার ) এই মিথ্য। অপবাদ রটনা করিয়াছে, 

তাহার! তোমারই দলভূক্ত লোক। ইহাকে তুমি অশুভ বলিয়া মনে 
করিও না। পরস্ত ইহার মধ্যে তোমার'জন্ত কল্যাণ নিহিত আছে । 

অপবাদকারীধিগের প্রত্যেকে তাহাদের কাধের জন্ত যথাযোগ্য শান্তি 

ভোগ করিবে, যে সর্বাপেক্ষা এই কাধে আগ্রহশীল, তাহাকে গুরুতর 

শা্তিদানের ব্যবস্থা করা হইবে । _-(২৪ ১১) 

কুরআনের এই বিধান অন্্যায়ী কবি হাদান এবং মিস্তাহকে ৮*্টি 

গ্রোরুর! মারা হইল । এমন কি জয়নবের ভগিনী (হযরতের শ্টালিকা) 

হামুনাকেও রেহাই দেওয়া হইল না । 
বিবি আয়েষার সন্থিত সুচপিজ্র সাফওয়ানও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে- 

ছিলেন। আয়েষার শিষ্কৃতির পর তিনিও দোষমুক্ত হইলেন। কিন্ত 
কুৎসাকারীদিশের উপর হুইতে তাহার অ'ক্রোশ দূর হইল না। কবি 

হাসানকে তিনি তে। গুরুতররূপে আহত করিয়াই ছাড়িলেন। এদিকে 

আবুবকরও কদম খাইদ্লা বসিলেন। মিস্তাকে তিনি আর চঢকোনরপে 
সাহায্য করিবেন না। মিস্তাহ আবুকরেরই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য 

ছিলেন। 

কিন্তু এ সম্বন্ধে এমন কয়েকটি আয়াত নাধিল হইল, যাহ দ্বারা বুঝ! যায় 

ব্যাপারটি আগাগোড়াই একটা পূর্ব-পরিকল্িত উদ্দেশ্টমূলক অভিনয় ছাড়া 
গ্আর.কিছু নয়। আমরা নিয়ে সেই আয্মাতগুলি উদ্ধৃত করিলাম £ 

“ছে বিশ্বাপী পুক্ষ এবং বিশ্বাধী নারীগণ, তোমরা বখন এই কুৎসা" 



বিশ্বনবী ২৫২. 

কাহিনী শুনিলে, তখন আপনার জন্দিগের কথ৷ মনে করিয়া কেন বলিলে না £ 

ইহা সুম্পষ্ট মিথ্যা কথা ? 

' «এবং য্দি তোমাদের উপর আল্লার অন্ুগ্রহই না থাকিত এবং ছুনিয়া ও. 

আধিরাতে তাহার করুণাই না প্রকাশ পাইত, তবে তোমরা (বিবি আয়েষার 

সন্থদ্ধে ) যে-সব (কুৎ্পিৎ ) আলোচনায় যোগ দিয়াছিলে, তাহার জন্ত নিশ্চয়ই 
তোমাপিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত । 

“তোমরা এমন বিষয়ে আলোচনা আগসশ্ড করিলে যাহার সম্বন্ধে তোমর! 

কিছুই জানিতে না) তোমাদের কাছে বিষয়টি খুব হালকা মনে হইয়াছিল, 

কিন্তু আল্লার কাছে উহা গুরুতর ছিল। 

«এবং যখন তোমরা উহ গুনিলে, তখন কেন বলিলে না যে, এ সম্বন্ধে 

কোন মন্তব্য করা আমাদের সাজে না, সমণ্ত গৌরব আল্লার, নিশ্চয়ই ইহ 

একটি মস্ত বড় অপরাধ? , 

“আল্াহ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, 

তবে ভবিষ্যতে যেন এরূপ কাধ আর লা কর)? 

- (7৪ 2 ১৩-১৭) 

আবৃবকর সন্বপ্ধেও আল্লাহ তাল! এই আম্নাত নাধিল করিলেন £ 

“এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিসম্পন্ম তাহারা যেন তাহাদের 

আশ্রিতজনকে, দরিত্রদিগকে এবং যাহারা আলার পথে পালাইয়! 

গিয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞ। ন। 

করে, তাহাদের উচিত সকলকে ক্ষমা করা এবং (গুতিজ্ঞা হইতে) 

কিবরিয়া দাড়ান। আল্লাহ, তোমাদধিগকে ক্ষমা কতসণ, ইহ|ই কি পছন্ম 
করনা? 

আলজাহ, ক্ষমাশীল ও দয়ালু” _ (এ 7২৪ £২২) 

আম়াতগুলি নাযিল হুইবার পর হুযরত সকলকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় 

তাহাদের হত সম্প্রীতি স্বাপন করিলেন। আবুবকরও তাহার পূর্ব 

প্রাতজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়! পুণরায় এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন তিনি 

বাচিয়া থাকিবেন, ততদিন কোন অবস্থাতেই িস্তাছ.কে পাহায্য করিতে 

ভূলিবেন না। 

এই ঘটনাটি দন্বন্ধে পাঠকের কিক্ধপ মনে হয়? আল্লার প্রিয় নবী 

নিকী এই নিগ্রহ ভোগ করিলেন? হযরত ও তাহার পরিবারবর্গ। 



২৫৩ আয়েষার চরিত্রে কলংক-দান 

( আহলে বায়েত) চির-পবিজ্র। সর্বপ্রকার কলুষতা হুইতে তাহাব। সম্পূর্ণ 

মুক্ত । এরূপ হওয়া দত্বেও লতীলাধ্বী আয়েষার নসিবে কেন এই লাঞ্না 
ঘটিল? বিবি আয়েষা কেনই বা! এক্নপভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া 
রছিলেন, আর হযরত কেনই ব! তাহা জানিতে পারিলেন না? দিব্রাইল 
ফিরিশ. তাও তাহাকে এই মারাত্মক ভুলের কথা জানাইয়া দিতে পারিতেন। 
তারপর মাসাধিককাল পর্যন্ত এই ঘটনাটি লইয়া মদিনায় বেশ একটা শোরগোল 

চলিল, অথচ আল্লহ. একদম নীরব হইয়া রহিলেন, কোন অহি নাষিল 

করিলেন না। ইহারই বাছেতু কী? আবার, যদিও আম্াাত নাধিল হুইল, 
লংগে সংগে আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদকে পাত্বনা দিয়া বলিলেন : “মুহম্মদ, 

ইহ/কে অশ্তভ বলিয়া মনে করিও না। ইহার মধ্যে তোমার জন্য প্রচুর 
কল্যাণ নিহিত আছে ।” ইহারই বা তাৎ্পধ কী? 

আমাদের পৃঢ় বিশ্বমন £ লীলাময় আল্লার ইংগিতেই নমস্ত কিছু সংঘটিত 

হইয়াছে । হযরত যখন আমাদের পর্ব অবস্থায় আদর্শ তখন তাহার জীবনে 
নব নব সমস্ত।-্থষ্টির প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই ! নৃতন নৃতন অবস্থায় কেলিম! 

আল্লাহ, তাহার রন্লকে দিয়া নৃতন নৃঙন আদর্শ প্রতিষ্রিভ করিয়াছেন। 

আলোচ্য ঘটনাটি সেই শ্রেণীর। ইহা পূর্বপরিকল্সিত এবং উদ্দেস্টমূল ক। 
সেই উদ্দেশ্তটি কী? তাহ এই £ 

দ্বাম্পত্য জীবনের পবিজ্ঞতার উপরেই পারিবারিক স্থখ ও সামাজিক 

শৃঙ্খলা নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষ চায়--তাহার পারিবারিক জীবন 

ষৌনকলংক হইতে মুক্ত থাকুক। বিস্তু ঘটনাচক্রে এমন হয় যে এ কলংকের 
'হাত হইতে অনেক সময় রেহাই পাওয়। যায় না। দোষ করিলে তো কলংক 

রটেই, অনেক সময় সন্দেহ করিয়াও লোকে নানা কথা বলে: তখন নারীর 

ছুর্ভতোগই হয় পুরুষের চেয়ে বেশী । পুরুষ দোষ করিলেও লমাজে দগুনায় 
সয় না; কিন্ত নারীর যদি একবার পদম্থলন হয়, অথবা যদি কোনব্পে 

সাহার চরিজে একবার সন্দেহের ছায়াপাত হয়, তবে আর রক্ষা! নাই। 

দমাজে সমস্ত নৈতিক নিষ্ঠা ও ন্তায়বোধ তখনই জাগিয়। উঠে, ফলে 

মবারীকে করিতে হয় ভীষণ শান্তিভোগ। গৃছে বা সমাজে তখন আর তাছার 

মর্যাদা থাকে না। প্রতি পরিবারে, প্রতি সমাজে এই অপ্রীতিকর ঘটনা কোন- 
না-কোন সময় ঘটেই। এইরূপ গুঞ্তর পরিস্থিতির মধ্যে পড়িলে মাস্থষের 

কী করা উচিত? এই সমশ্ার সমাধানই হুইতেছে এই ঘটনার মূল 
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লক্ষ্য ও উদ্দেস্ট। আমন্ুপূধিক লমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, 

আল্লাহ. ইচ্ছ! করিয়াই এই ঘটনা সংঘটিত করিয়াছিলেন এবং ধীরে ধাঁঝে 

ইহাকে পুর্ণ পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। সতীসাধবী স্বীর নামে 
কুৎস। বুটিলে স্বামীর প্রাণে কিরূপ দাবানল জলিয়া উঠে, কিন্ূপে তিনি 

মানমিক অশান্তি ভোগ করেন, হযরত তাহ আপন প্রাণে প্রত্যক্ষভাবে অঙ্গুভব 

করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, নিরপরাধিনী নারীর অন্তরে 

এইন্প মিথ্যা অপবাদ কিরূপ শেল বিদ্ধ করে, কিরূপভাবে তিনি কাতর 

হইয়া পড়েন, তাহার নিদশন পাই আমরা জননী আয়েষার মধ্যে । সাধারণ 

সমাজ এসব ঘটনাকে কিন্ূপভাবে গ্রহণ করে এবং কিনূপ করিয়া তাহাদের 

মন খেলা করে, তাহারও দৃষ্টান্ত পাই মদিনাবাসীদিগের আচরণে । সমাজ- 

মনের লত্যই একখানি সুন্দর আলেখ্য এ। 

পূরবেই বলিয়াছি, বিশ্বনবী আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ পথ- 

প্রদর্শক । জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা তাহার নিকট হইতে আজে! 

পাইতে পারি। এই ব্যাপারেও দ্বিন আমাদের সম্মুখে চিরস্তন আদশ 

হুইয়া বহিয়াছেন। 
মহাত্মা রামচন্দ্র লোকাপবাদের ভয়ে অথবা প্রজারঞরনের অহরোধে 

নিরপরাধিনী সতীসাধ্বী সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু 

অন্থরূপ অবস্থায় পাঁড়য়া হযরত মুহম্মদ কী করলেন? কলংক-ভয়ে তিনি 

বিচলিত হুইলেন না । ধৈষের সহিত ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। 

তারপর যখন জানিতে পারিলেন যে আড়েষা সম্পূর্ণ নিরপ্রাধ, তখন ন্মস্ত 

লোকভয় উপেক্ষা! করিয়া তিনি আয়েযার সহিত মিলিত হইলেন । নারীর প্রতি 

কতখনি সম্রম ও সমযেনার পরিচয় এ! অসীম মনোবল-সম্পন্প সত্যাশয়ী 

আদশ” পুরুষ না হইলে কেহ এবূপ করিতে পারে না। 

এই ঘটনার পর হইতে বন অকল্যাণের পথ ক্রুদ্ধ হইয়াছে । আমর' 

আমাদের মাকোনকে জন্ত্রম করিতে শিখিয়াছি, মযাদা দিতে শিখিয়াছি। 

'অমুলক সন্দেহের বশবত) হইয়া বিনা বিচারে আমরা তাহাদিগকে আর 

লাঞ্চিত করিতেছি না। পক্ষান্তরে, আন্তার কঠোর শান্তির ভয়ে আমর! 

পুবের সায় অবলীলান্রমে কোন নারী চরিত্রের উপর কুৎসা-ক!লিমাও 
গ্রক্ষেপ করিতেছি না। এই জন্ভই আল্লাহ, তাহার প্রিয় নবীকে সাস্বনা! দিয়া 

বলিয়াছেন £ “মহম্মঞ্,। এই ঘটনাকে তুমি অস্ত বলিফ্গা মনে বৰিও না» 
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ইছার মধ্যে তোমার জন্ত অশেষ কল্যাণ নিছিত আছে।” এ কল্যাণ ষে 
কোথায় এবং কিরপভাবে ঘটিতেছে, পাঠক তাহা নিশ্চয়ই এখন বুঝিক্তে 

পারিতেছেন। 

এই নংগে লক্ষ্য করিবার বিষয়ঃ বিবি আয়েষার চবিজ্রবল। 

পুণ্যময়ী সতীপাধবী নারীর তিনি একটি জলম্ত আদর্শ। পরিত্যক্ত অবস্থায় 

বিপদে পড়িয়া তিনি লাফ,ওয়ানের উটে চড়িম্া আদিতে কোনই দ্বিধাবোধ 

করেন নাই। ীবপদের 1দনে নারীর এক্সপ সাহস ও মনেবলের 

নিতান্ত প্রয়োজন। তারপর মদিনায় আপিয়! যখন তিনি লোকমুখে তাহার 

চরিজ সম্বন্ধে সন্দেহের কথা! জানিতে পারিলেন, তখনও তিনি একেবারে 

হতাশ হইয়া পড়িলেন না; অথবা আত্মহত্যা! করিবার ছুর্বলতাও দেখাইলেন 

না। দারুণ অভিমানে তিনি পিআালয়ে চলিয়া গেলেন। . অবশেষে 

হযরত যখন তাছাকে আল্লার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতে উপদেশ দলেন, 

ভখন যে নিভাক তেজন্িতার পরিচয় তিনি দিলেন, তাহার তুলন। নাই। 

পরীক্ষা যত কঠোর হইতে লাগিল, ততই তিনি তাহার উধে্রবে উঠিত্ে 

লাগিজেন। হ্যরতের উপদেশ মত তিনি যদি সত্যই আল্লার নিকটে ক্ষম। 

গ্রার্থনা করিতেন, তবে এই কথাই শ্বতঃসিদ্ধকূপে প্রমাণিত হুইত ষে+ 

বিবি আয়েষার নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু গণ্দ ছিল; তাই তওবা করিয়া 

তিনি রেহাই পাইয়াছেন। লোকে বলুক-ন।-বলুক, হযরত তাহ। মনে করুন 
বা না করুন, আপনার বিবেকের কাছে এবং সমাজের কাছে তিনি নিশ্চয়ই 

ছোট হুইয়া যাইতেন। তাই এতটুকু হুশ দাগ আয়েষাগ দৃষ্টি এড়াইয়। 
যায় নাই। দৃপ্ত কে তিনি উত্তর দিলেন: "আমি এ ব্যাপারে আল্লার 
কাছে ক্ষমা চাহিতে বাজী নই ।* কতখানি নৈতিক বল থাকিলে এরূপ 

উত্তর জ্েওয়া যায়, পাঠক তাহা চিন্তা করুন। একে তো! লোকচক্ষুর লম্মুখে 
কলং কভাগিনী, ছৃশ্শিন্তা-ছূর্ভাবনায় একে তে শীর্ণকায়া; স্বামীর লহিত 

পুনমিলনে একে তো আগ্রহান্থিতা, শ্বামিকুল, এবং পিতৃকুলকে কলংকমুক্ত 

করিবার জন্ত একে তে। তিনি উৎক্ঠতা, সর্বোপরি নিজের নিকফলংকতা 

প্রমাণ করিবার জন্য একে তে। তিনি উদ্বিগ্ন, তাহার উপর আবার ম্বামীর 

এই অঙ্গরোধ! সে ম্বামীও অন্ত কেহ নন- পয়গম্বর | আর সে অন্থরোধও 

অন্ত কিছু নয়_-আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! করিরার অনুরোধ। কিন্ত 

হইলে কী হয়! এই ক্ষ স্থানের মধ্যেও দে তাহার চরিভের প্রতি 
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কটাক্ষপাত রহিয়াছে । সারা পথ তরী বাহিয়। শেষকালে কি ঘাটে আলিয়া 

তাছার ভরাডুবি হইবে? কিছুতেই না। বিবি আয়েষা ক্ষমা চাছিলেন 
না। আপন মধাদা ষোল আনা আদায় না করিয়া তিনি ছাড়িলেন না। 

মলিনতার এক ন্ুপ্্স বিন্ুও তাহার চোখ এড়াইয়া গেল না। এই 

কঠোরতর পরীক্ষার ফলাফল দেখিবার পর আল্লাহ্ আর নীরব থাকিতে 

পারেন কি? অমনি আয়াত নাধিল করিয়া তিনি সব সমশ্তার সমাধান 

করিয়া! দিলেন । 

তারপর? তারপর আসিল ধন্তবাদের পালা । আবুবকর ও তাহার 
শী বলিলেন: “আয়েষা, যাও, হযরতকে ধন্যবাদ দাও, তাহাকে আলিংগন 

কর।” কিন্তু আফেষার চরিত্রে জ্যোঃ তখনও জ্ল্জল্ করিতেছিল। 

অভিমানের সরে তিনি বলিলেন £ “হযরতকে কেন ধন্তবাদ দিব? তিনি 

আমার কী উপকার করিয়াছেন? কোন্ সাহায্য করিয়াছেন? তিনি 

বরং কুৎসাকারীদিগের দলেই আছেন। একমাত্র আল্লাই আমাকে উদ্ধার 
করিয়াছেন, কাজেই দকল ধন্তবাদ একমাব্র আল্লারই প্রাপ্য ।” 

এ 'আদর্শের তুলনা নাই। পুরুষ এবং নারীর চিরস্তন একটি ঘন্ব ও 

লমস্তার উজ্জ্বল চিত্র এ। 

ধন্ত হযরত মুহম্মদ, ধন্য বিবি আয়েষা,__বিশ্বমানষের কল্যাণের অন্ত 

হাছারা এতট] ত্যাগ স্বীকার কিয়! গিয়াছেন। 

সপ অসি -. "সমস্ত 



পরিচ্ছেদ £ ৪৫ 

খল্দক-যুদ্ধ 

ওহদ-যুছ্ছের শেষে আবুস্ৃফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল : পরবৎসর 

বদর-প্রান্তরে আবার তাহারা মুন্লমানদ্দিগের লহিত শক্তি-পরীক্ষ। করিৰে। 

কিন্ত এ আস্ফালন কার্ষে পর্ণিত হইল ন!। আবুহৃফিঘান দদেখিল, ওক্প- 
ভাবে মুসলমানদের লহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া নিছক আহাম্মুকি | 

মুদলমানদিগকে যে সহজে পরাঞ্জিত করা যাইবে না, বদর এবং ওছদে 

তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । কাজেই, এখন কোন নৃতন প্রচেষ্টা করিতে 
হইলে অপেক্ষাকৃত বাপক ও শক্তিশলী অভিযানের প্রয়োজন। এই কথা 

ভাবিয়া আবুহ্ৃফিয়ান সমগ্র আরবময় একটা বিদ্রোছ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা 

পাইল। কিন্তু এত আম্ালনের পর বদরে না গেলেও আবুহৃফিয়ানের 

মুখ থাকে না। আরব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই : যাহা! বলিবে, তাছা 
করিবেই; না করিলে তাহা নিছক কাপুকুষতা বলিয়। গণ্য হইবে। নিরিষ্ট 
ঘময়ে যদি মুপলমানগণ বদরে আপিয়া পৌছে, আর কোরেশদিগকে 
দেখিতে ন৷ পায়, তবে লকলে বলিবে£ আবুস্ৃফিয়ান ভয় পাইয়া আসে 

নাই। কাজেই মুদলমানগণ যাহাতে এবার আর বদরে না আসে, দেই 
চেষ্ট। করাই এখান আবৃস্থফিঘ়ান কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। দে ভাবিল, 

মুদলমানদিগকে কোনক্ধপে ভড়কাইয়া দিতে পারিলেই কার্ধনিদ্ধি হইবে। 

এতছুন্দেস্্ে সে একটা উপায় উদ্ভাবন করিল। নঈম নামক জনৈক 

নিরপেক্ষ লোককে হাত করিয়! সে তাহাকে মদিনায় পাঠাইয়া দিল। নঈম 

তথায় গিয়া প্রকাশ করিল: “আবুম্ৃফিন্নান এবার আরও বিপুপ ও 

বিরাটভাবে রণপজ্জ। করিয়া বদরে অগ্বলর হইতেছে, সুতরাং তোমর! 

এবার আর বদরে যাইও ন1।” এই লংবাদে হষরত মোটেই ঘাবড়াইলেন 
না। যথাপময়ে তিনি ১৫** মুললিম গাজীকে লংগে হইয়া বদরে উপনীত 
ইলেন। আট দিন পর্ধন্ত তিনি তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্ত কোরেশদিগের 

কোনই নাড়াশব্ব পাইলেন না। তখন বাধ্য হুইপ! তিনি মদিনা কিরিয়! 

আদিলেন। লোক দেখিল মুনলমানগণ একটুও দমে, নাই, বরং তাহ্াগের 

শক্তি ও নাহল বারও বাড়িয়া গিয়াছে । 
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ইহার পর প্রায় একটি বৎসর একরূপ নিবিদ্সেই কাটিয়া গেল। আবু 
স্ফিয়ান ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিল। বিস্ত কোরেশদিগের' 

ছুরভিসন্ধি বুঝিতে হযরতের বাকী রহিল না। একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও 

আয়োজন যে চলিতেছে হযরত তাহ বুঝিতে পারিলেন। সেজন্ত তিনিও 

প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ভিতরে শত্রু, বাহিরে শত্রু, যেকোন মুহুর্তে যে- 

কোন বিপদ ঘটিতে পারে কাজেই তিনি একটা স্থায়ী সেনাদল গঠন করিলেন। 
তিন হাজার মুসলিম বীর এই লেনাদলে যোগ দিলেন। 

এক বৎসর ধপ্রিয়া আবুস্বকিয়ান আরবের পর্বত্র €ণন্তসংগ্রহ ও বিদ্রোহ 

সষ্্ি ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়া সফলকাম হুইল। মরুতূমির মধ্যে ষে- 
দমত্ত ক্বাধীন বেছুইন জাতি বাস করিত, তাহারা কোরেশদিগের লি 

যোগ দিল। তা ছাড়া ইহুদ্রীরাও এবার প্রকাশ্টে দমবেতভাৰে 

কোরেশদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। নির্বাসিত বনি-নাজির গোত্রের 

ছয়াই মুখ ইনুদীরাই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। ঞ্কায় গিয়া কোরেশদিগকে 
তাহার] উৎসাহিত করিতে লাগিল এবং অন্যান্ত স্থানেও প্রচারকাধ ঘার' 

তাহারা সকলকে সভ্যবদ্ধ করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্বে বনি-কোরাইজ। 
গোত্রের ইহুদীদিগের লহছিত হযরত একটি সপ্ধি করিয়াছিলেন। বনি- 

নাজিরগণের চক্রান্তে তাহারাও সে-সন্ধি ভংগ করিয়া গোপনে গোপনে 

কোরেশদিগের সাঁহুত যোগ দিল; এইবরূপে কোরেশ, ইছদী, বেছুঈন ও 

অন্তান্ত পৌতুলিক গোত্র এক সংগে মিলিয়া এবার মদিনা আক্রমণের জন্তু 

গ্রস্তত হইল। 

যথাসময়ে মদিনায় এ সংবাদ পৌছিল। হযরত বিশিষ্ট সাহাবাদিগকে 

লইয়া পরামশ করিলেন। সিদ্ধান্ত করা হইল: এবার কিছুতেই মিনার 

বাহিরে যাওয়া হইবে না। শুধু তাই নয়, এক সম্পূর্ণ নৃতন যুদ্ধ পদ্ধতিরও 
পরিকল্পনা তিনি করেলেন। নাল্মন ফারসী নামক জনৈক পারশ্যবাশী 
মুসলমান নগরের চারিপাশে গভীর পরিখা খনন করিবার পরামর্শ দিলেন। এই 
নবপরিকল্পনা হযরতের খুবই পছন্দ হুইল। তিনি পরিখা খনন করিতে 

প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধের এরুপ প্রক্রিয়।৷ আরববাসীরা কোনদিন শোনেও নাই» 
দেখেও নাই । লকলে বিস্ময় মানিল। 

অনতিবিলম্বে মুসজ্মানগণ «ই পুর-পাঁরা খনন-কাধে আত্মনিয়োগ 

করিলেন। মানার পশ্চান্দিকে আলওয়া পর্তত অবস্থিত, কাজেই 
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সেদ্দিকটা একরূপ সুরক্ষিত হফিল। অন্ত তিন দিকেরও লর্জর পরিথা 

খননের প্রয়োজন বোধ হয় নাই; ছূর্গ ও প্রাচীর দ্বারা কোন কোন স্থান 

পূর্ব হইতেই স্থরক্ষিত ছিল। যে-সমন্ত স্থান উন্ক্ত ছিল, সেই লমস্ত 

স্থানেই খনন-কার্য "আরম্ভ হইল। দ্িবারান্রি পরিশ্রম করিয়া তিন 
হাজার মুসলমান মৃত্তিকা খনন করিতে আরস্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত 

মাটি ফেলয়া খাদের ভিতরকার পার উচু করিয়া বাধিয়া তুলিতে 
লাগিলেন। সেই সুউচ্চ প্রাচীরের উপর বড় বড় প্রস্তরখণ্ডও রাখিষ্বা 

দেওয়া হইল) উদ্ধেশ্ট ঃ সময়কালে সেগুলিকে শক্রদ্দের মাথায় নিক্ষেপ 

করা চলিবে । এক সপ্তাহের অক্লান্ত চেষ্টায় এই বিরাট কাধ সম্পন্ন হইল। 

প্রায় দশ হাত গভীর দশ হাত প্রস্থ এবং ছয় হাজার হাত দীর্ঘ পরিথা গ্রস্ত 

হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, হুধরত নিজে এই পরিখা খনন-কার্ধে অংশ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীন্ ও ছুনিগার বাদশাহ কুলিমজুর সাজিয়া ধূলিধৃসরিত 

দেহে মাটি কাটিতেছেন এবং সকলের সংগে মাটির ঝুড়ি মাথায় করিম! 

যথাস্থানে তাহা ফেলিয়া আসিতেছেন। এ দৃশ্ত নিতাস্তই মর্মম্পশী। শ্বদেশ, 

স্বজাতি ও স্বধর্মের জন্য নেতাকে যে ধূলার আসনে নামিতে হয়, এ আদর্শ কী 

স্ন্দরভাবেই না তিনি দেখাইলেন। 
ভ্রুতগতিতে লমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গেল। মহিল1 ও শিশুদিগকে 

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটি দুর্গে সরাইয়৷ দেওয়া হইল। পরিখার পার্্বতা 
বালিন্দা'দগকেও স্থান্ত্তরিত করা হইল। উপযুক্ত খাগ্চপ্রব্যাদির ব্যবস্থা 

পুৰেই করা হুইয়াছিল। 
বনি-কোরাইঞজাদিগের বিশ্বাঘাতকতার কথা জানিতে পারিয়া হযরত 

আউপ এবং খাজরাজ বংশের দুইজন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাহাদের নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন । তাহারা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; “এ কী শুনিতেছি? 

তোমরা নাকি লদ্ধি ভাডিয়া কোরেশদিগের লংগে.যে।গ দিয়াছ?” ইছদীরা 

উদ্ধত শ্বরে উত্তর দিল; পদিয়াছি তাই কী? তোমাদের কোন কথা আমরা 

শুনিতে চাই না। কে তোমাদের মৃহম্মদ? কে তোমাদের রুল? মানি না 

আমর। তাহাকে । যাও।” | 

ইন্ছদীদিগের এই জঘন্ত আচরণে হযরত বনরতিশয় ক্ষুব ও ক্ষুগ্জ 

হইলেন। ইহারা যে লময়কালে মুসলমানদিগকে এমন বিপদে ফেলিবে 
তাহ। তিনি ভাবিতেই পারেন নাই। মঙ্গিনার উপকণ্ঠে যে দিকটায তাহাধের- 
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বাম, দেই দ্িকটাই অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত ছিল। কাজেই তিনি আশংকা 

করিলেন, যুস্ধক্কালে এই দিক দিয়া বিপদ আমিতে পারে। প্রকৃত ব্যাপারও 

ছিল তাই। কোরেশগণ স্থির করিয়া রাখিঘ্াছিল, মুসলমানগণ বখন 
তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপত থাকিবে, তখন ইহুদীরা তাহাদের মহম্ব! 

হইতে বাছির হইয়া মুপলমানপিগের ঘরবাড়ি আক্রমণ করিবে । হযরত 

কালবিলম্ব না করিয়া উচ্ার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। তিন হাজার 

সৈন্সের মধ্য হইতে পাচ শতকে তিনি বিচ্ছিম্থ করিয়া লইলেন এবং ছুই- 

জন সুদক্ষ সেনাপতির অন্বীনে তাহাদিগকে স্থাপন কারয়া, ইহুদী-পল্ভর 

চতুপিকে টহল দিবার জন্ত আদেশ দিলেন। মুপলমানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 

বিভক্ত হুইয়া দিবাকর ইনছছদী মহল্লাপ চারিপাশে কুচকাওয়াজ করিয়! 

ফিরতে লাগলেন এধং যুহ্মৃহ তক্বার-ধ্বিতে গগন-পবন প্রকম্পিত 

কিয়া তুললেন! বলা বাহুল্য, ইহাতে ইহুদীরা খুব ভীত হইয়া পাঁড়ল। 
তাহারা আর নিজেদের মহল্লা ছাড়িয়া বাহির হইতে সাহস করিল না। 

এঁদকে হযরত আড়াই হাজার সৈম্ত লইয়া পরিখা-বেহ্টিত মুক্ত প্রান্তরে 

আসিয়া সমবেত হুইলেন। সকলকে যথারীতি উপদেশ দিয়৷ তিনি শত্রুর 

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

আবুস্থাকয়ান মহা আড়ম্বরে অপিনার পানে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

দশ হাজার টৈগ্ভের বিরাট আশ্ষাশ সে। অগণিত অশ্ব, অগণিত উট, 

অগ'ণত লোক-লস্কর ও রসদ-লঞ্ার। এই বিপুল আভ্যানের বিঞ্ুদ্ধে 

দাড়াহ্য়। মাত্র গাড়াই হাজার মুস্ধলম! জাবন-মরণ সমস্ত/গ আঙ্জ তাহাগ! 

সম্মুধীন। তাহাদের নসাবে কী আছে, কে জানে? কিন্ত তবুও মুখে কোন 

ভয়তীতির চিহ্মমাত্র নাই । সঞ্চলের মুখে সেই একই নিতরতার বাণী £ 

আলাই আমাদের যখেই। 

আবুস্থফিগান প্রথমতঃ ওহদ প্রান্তরে আসিয়া ভেরা ফেলিল। ভাবিয়া 

ছিল, মুনলমানগণ পৃৰ বৎসরের ন্যায় এবারও এখানে আলিয়া তাহাদিগকে 

বাধা দিবে । কিন্তু যখন সে দেখিল, মুসলিম টৈগ্টেল নাম-শিশানাও নেখানে 

মাই, তখন অধিকতর ডত্মাহত হুইয়া মানা অবরোধের জন্ত সে অগ্রসর 

হুইতে লাগিল। কিন্তু মাঁদনার উপকঠে আসিয়াই চক্ষুস্থির হুইয়। গেল। 

একী! পরিখা! এমন্*ব্যাপার তো তাহারা কখনও কল্পনা করে নাই! কা 

ক্রিয়া এ পরিখা] পার হওয়া যায়? পরিখা-প্র/চীদের উপরে তারন্বাজ 
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সৈন্ত দণ্ডায়মান; অগণিত প্রস্তরখণ্ডও সেধানে স্থবিন্যস্ত। কোবেশগণ : 
কিংকর্তবাবিমু় হইয়া সেইখানেই তাবু ফেলিল। বসিয়া বন্দয়াই তাহারা 
দিন গুজরান করিতে লাগিল। কী যে ববিবে, ভাবিয়া পাইল না। 
প্রথমতঃ তাহারা কয়েকদিন দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, 

কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। তখন নিক্পায় হইয়া তাহারা সমবেত 
আক্রমণ হারা পরিখা-প্রাচীর ভাঙিযা ফেলিতে মণস্ কারল। ক্ত চেষ্টা 

করিবার পর তাহা একটি ছুবল স্বান দেধিং! সেইধানে ক্ষিগ্রভাবে 

আক্রমণ করিল । আবুষহলের পুর ইকরাম] তাহার অশ্বারোহী মেনাদল লইয়া 
এই স্তানের অবরোধ ভেদ রিয়া একটা পথ প্রশ্বত করিয়া ফেলিল। সেই 

পথ দিয়া আমর নামক জনৈক (কোরেশ শী ভিতরে প্রদেশ করিয়া মুনলমান- 

প্িগকে সম্মুগ যুদ্ধ অ-হ্বন করিল। মহাবীর আল তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়। 
আমরের সম্মুশীন হুইলেন। উভয়ের মধ্ো তুমুপ যুদ্ধ আরস হইল) মুহ্র্ত- 

মাধাই আল্লহ আকবর ধ্বনিতে গগন-পবন কাপাইয়া তুলিয়া আলি 

ৰাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। সকলে বুঝিতে পারিল, আমর নিহত হইয়াছে । 

ইহার পর নওফল নামক আর একডন কোরেশবীরও আলির হস্তে 

নিহত হইল । কোরেশগণ ভয় পাইয়া পালাইয়া £গল। পেশ্নিকার মত 

যুদ্ধ এইথানেই শেষ হইল। 

রাজি আলমিল। মুনলমানগণ দারারাত্রি জাগিয়া পরিখা পাহারা দিতে 

লাগিলেন। 

পরাঁদন ভোরবেলা কোঁরেশগণ সমুদয় সৈন্ত লইয়া পরিখ। আক্রমণ 

করিল। খালিদ ও ইকরামা তাহাদের অশ্বারোহীদল লইয়া! প্রাণপণে চে 

করিয়া দেখিল। কখনও ব1 একযোগে, কখনও বা দলে দলে কোরেশগণ 

আক্রমণ চালাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হহল না, পরিখা-প্রাচার 

কিছুতেই তাহারা ভেদ কগিতে পারিল না। এই ব্ধূপে দ্বিতীয় চেষ্টাও 
ভাহাদের ব্য হইল। 

এদিকে বনি-কোরাইজাগণও কোরেশদিগকে নিরাশ করিল। পুর্ব 

পরিকল্পনা! অনুসারে তাহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে সাহণ 
করিল না। তখন আবুস্থফিয়ান তাহাদের লোক পাঠাইয়া ইহার কারণ, 

জিজ্ঞাসা করিল। ইচছদীরা বলিল ; “আজ আমাদের 59192, বা উপাসনার 
দিন। কাজেই আমর! কোনমতেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।” এই বিশ্বাস 
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ঘাতকতার দরুণ কোরেশগণ ইস্ছদীগের উপর মহা খাপ্পা হইয়া পড়িল । 
শীতের রাত। উন্ুক্ত প্রান্তর । রদদপজ্রও ফুরাইয়া আসিয়াছে। 

প্রতিদিন দশ হালার লোকের আহারের ব্যবস্থা করা কম কথা নয়। আবু- 

্ফিয়ান ভাবিয়াছিল, ছুই-এক দিনের মধ্যেই তাহারা মদিনা জয় করিয়া 

আসিবে; কিন্তু দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তবু কিছুই হইল না। তখন 

গ্গকলেই মহা ছুর্ভাবনায় পড়িল। অবরোধ তুলিয়া লইয়া তাহার! ফিরিয়া 
যাইবার মতলব করিল। 

কিন্তু কিরিতে চাছিলেই ফিরা যায় না। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের 
পর সন্ধ্যাবেলা কোরেশগণ যখন শিবিরে আশ্রয় লইল, তপন আকাশে 

হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরুঝটিকা উত্থিত 

হইয়া কোরেশদিগের লমুদয় ছাউনি উড়াইয়া লইয়া গেল। মুষলধারে 
বুইপাত আরম্ভ হইল। শিবিরের আগুন নিবিয়া গেল। রসদপজজ ও 

'অন্তান্ত উপকরণও ভাঙিয়া-চুবিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। কোরেশদিগের 
ছুগতির সীমা রহিল না। আল্লার গজব যেন তাহাদের উপর মৃতি ধরিয়া 
নামিয়া আসিল। ভীতত-ত্রস্ত ও দিশাহার! হুইয়া কোরেশগণ সেই রাজ্রেই 

মদিনা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মক্কার পথ ধরিল। 

পরদিন ভোরুবেলা দেখা গেল, ময়দান একদম সাক । কোরেশদিগের 

নাষগন্ধত নাই, আছে শুধু তাহাদের সকরুণ স্মতি, ছিন্ম শিবির, ভগ্র 
আসবাবপত্র এবং নিধাপিত অগ্নিকাণ্ডের সিক্ত ভম্মন্তপ | 

একটি রজনীর এপারে-ওপারে কত পার্কা--কত পরিবর্তন! কাল 

যেখানে জাহান্নামের আগুন জ্বলিতেছিল, আজ সেধানে বিছিশ তের স্িগ্ধ 

বারিধারা ঝরিয়া পড়িতেছে । কাল যেখানে মিথ্যা ও ভয়ংকরের অভিনয় 

চলিতেছিল, আজ সেখানে সত্য ও সুন্দরের মহফিল বসিয়াছে। এই 

অচিন্তয পটপরিবর্তন কে কারস? কোন্ অৃশ্ত শক্তির ইংগিতে এমন 
হুইল ? কার কুদ্র এ? মুধলমানগণ ভাবেন আর ক্রমেই আল্লার দিকে 
ঝুকিয়া পড়েন। কৃতজ্ঞতার তাহাদের অন্তর ভরিয়া যায়। 

কোরেশদিগের পরিত্যক্ত আসবাবপত্র লু&ন করিবার জ্ঞপ্ত এবার আর 

কোন মুসলমানই পরিখা হইতে বাহির হইলেন না । ওহদের মারাত্মক 

ভূলের কথা তাহাদের হ্বদয়ে গাথা ছিল। শৃঙ্খলা এবং নিয়মান্থবর্তিতার 

দিক দিয়া তাই এবার আর তাহাদের একটুও ক্রুট[বচু!তি ঘটিল ন!। 
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কোরেশগণ সত্যই ফিরিয়া যাইতেছে কিনা, অথবা ইহা! তাহাদের রণ- 
কৌশল মাত্র, তাহ। পরীক্ষা করিবার জগ্ত হযরত একজন গুপ্তচর পাঠাইলেন। 
চর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কোরেশগণ সত্যই মক্কায় কিরিয়া যাইতেছে । 

হষরত যখন নিজদ্িগকে নিরাপদ মনে করিলেন, তখন সকলকে স্ব-স্ব 

গুহে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দ্িলেন। মদিনার পথপ্রাস্তর আবার বিজয়- 
নিনাদে মুখরিত হুইয়া উঠিল। 

কিন্তু হুষধরত বগিয়! থাকিলেন না। বনি-কোরাইজাদিগের বিশ্বাঙ্গ- 

তাতকতার কথা তিনি ভূলেন নাই । তাহারা যে গোপনে গোপনে যুদ্ধের জন্ত 

প্রস্তত হইতেছে, এ কথাও তিনি জানিতে পারিলেন। এহেন মুনাকি কের 

ঘবার! ছনিয়ার কী মহা অনর্থই না ঘটিতে পারে। ইহারা কথ দিয়া কথা 
রাখে না, সন্ধি করিয়া মানে না। সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে ইহারা 
লাপের মত বাদ করে; কথন কাহাকে দংশন করে, কেজানে। ইহারা 
লমাজের শত্রু । ইহারা ক্ষমার অযোগ্য । 

যুদ্ধের দারুণ ক্লান্তি তখনও মুদলমানদিগের দেহমনে লাগিয়া! আছে, 

এমন সময় পুনরায় হযরতের আহ্বান আসিল, “প্রস্তত হও, বনি-কোরাইজা- 

দ্বিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে ।” 

আবার বীরদল পরিত্যক্ত অস্ত্র তুলিয়। লইলেন, আবার তাহাদের 

জয়যাত্রা আরভ্ত হইল । বিশ[ল পতাকা উড়াইম়া! “শেরে খোদা” আজি চলিলেন 

জঞ্ধে অগ্রে; তাহারই পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন তিন হাজার গাজী-_মুখে 
ভাহাদের তৌহিদের কলেমা, হাতে তাহাদের নাডা তলোয়ার । 

মুনলমানগণ ব্নি-কোরাইজাদিগের ছুর্গ ও বসতি অবরোধ করিয়া 

ফেলিলেন। ইহুদীরা কখনও ম্বপ্রেও ভাবিতে পারে নাই, এত শীত 

তাহাদের ছুয়ারে এই বিপদ ঘনাইয়া আমিবে। নিরূপায় হইয়া তাহারা 

ছুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। 

কিন্ত একপভাবে কয়দিন চলে? ইচ্ছদীদিগের আর কষ্টের অবধি 
রহিল না। প্রায় ছুই সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাহার! হযরতের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হুইল। দূত মারফৎ তাহারা হযরতের নিকট 
ফলিয়া পাঠাইল £ হযরত যদ্দি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, তবে বনি- 

কাইন্ছকা ও বনি-নাজিরদিগের স্ঞায় তাহারাও দেশ ছাড়িয়া অন্য চলিস়া 

স্বাইতে গ্রস্তত আছে। 
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কিন্ত হযরত এবার এই বিশ্বাসঘাতকফদিগকে অত হজে ক্ষমা করিন্তে 

চাঁহিলেন না। পুর্ব অভিজ্ঞতা গ্বারা তিনি বু'ঝয়াছিলেন, অপরাধীকে নব 

সময় ক্ষমা করাও এক নৈতিক অপরাধ | শ্বায়নীতি এবং বৃহুত্বর মানব- 

কল্যাণের জন্ত ছুবুতদের সমুগচিত দগুবিধানেরও প্রয়োজন আছে। ব'ন- 

কাইন্থব1 ও বনি-নাজিরদিগকে ক্ষমা করিয়া তিনি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছেন । 

ভাই এবার তিনি ইনদীদিগের প্রজ্ঞাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । জলকলকে বন্দী 

করিবার জন্ত তিনি হুকুম দিলেন । 

ইন্ছদীদিগের মনে খুব ভয় হইল। তাহারা বুঝিল, তাহাদের প্রাণদণ্ডের 
ব্যবস্থা হইবে । তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া তাহারা! আউস্-গোত্্ের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্কিদ্িগের শরণাপন্ধ হইল। ইঙ্গলাম গ্রহণ করিবার পূবে এই আউস্- 

গোজের সহিত ইহুদীদিগের খুব মাখামাখি ও বাশাবাধকতা ছিল। ইন্দ্র 

মনে করিল, আউসগণ নিশ্চই তাহাদের প্রতি এখন একটু সহানুভূতি 

দেখাইবে। তাই তাহারা প্রত্তাব করিল £ আনউস্-গোত্রের কোন নেতৃস্থানীয় 

ব্যক্তির উপর তাহাদের বিচারভার ন্ৃত্ত করা হউক; তিনি যে-দণ্ডের 

ব্যবস্থা করিবেন, ইহুদীর তাহাই মানিয়া লইবে। 

হযরত তাহাতেই রাজী হইলেন। 

তপন ইহুদদিগের ইচ্ছান্ধলাবে আউজ্-গোত্রের খ্যাতনাম! প্রধান-পুরুষ 

পাদ বিনমাণ্জ এই বিচারের জন্ত মনোনীত হহলেন। 

কিন্তু সাদের তখন শোচনীয় অবস্থা । খন্দক যুদ্ধ মুসলমানগণ 

যদি কিছু হারাই থাকেন, তবে এই উজ্জল রত্ুটিকে হারাইয়াছিলেন। 
যুদ্ধকালে তিনি শোচনীয়ভাবে আহত হওয়ায় শুশ্রমার জন্য ক্লাহাকে 

মনজিদ প্রাঙ্গণে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইখানে হযরত যুদ্ধে আহত 

মুসজমান বীরদিগের চিকিৎ৮] ও সেবাযত্বের জন্য পূর্ব হইতেই একটি 

হাসপাতাল খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। রুফ।উদা নায়ী জনৈক সুশিক্ষিত! 

ধান্রীকেও নিয়োজিত করা হুইয়াছিল। «ইখানে সা'দ শধ্যাশায়ী ছিলেন। 

হযরত বাধ্য হই! সেই অবস্থাতেই তাহাকে আর্নবার জন্তু লোক 

পাঠাইলেন। সা'দকে অতিবষ্টে একটি খাটিয়ায় বহন কিয়! লইয়। আনা 

হইল । তন হযবুত বলিজেন £ “ইছুদীরা তোমাকে বিচারক নিধুক্ত করিয়াছে । 

তুমি যে-দগুবিধান করিবে, তাহাই তাহার! মানিয়া লইবে। আমিও তাহা! 

মানিতে রাজী আছি।” 
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সা'দ একটু বিব্রত হইয়া! পড়িলেন। আসিবার কালে সারা পথ আউস্- 

গোজের অন্তান্ত মুললমানগণও ইছুদীদিগের উপর লয় ব্যবহারের জন্ঞ তাহার 
নিকট স্থপারিশ করিতেছিলেন। ইহুদীদিগের সহিত আউস্ গোজ্জের সৌহার্দের 

পূর্বস্থতিও তাহার মনে জাগিতেছিল। কিন্তহইলে কী হয়! সেই খাতিরে 
তে! তিনি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন না । মরণসাগরের তীরে ঈ্াড়াইয়। 

কেমন করিয়া তিনি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিবেন? করিলে তাহাকে 

জবাবদিহু করিতে হইবে। অপক্ষপাত বিচার তাহাকে করিতে হইবে, 

তাহাতে যে যাহা বলে বলুক। ইহাই ভাবিয়া সা*দ তাহার মনকে দৃঢ় 
করিলেন। 

তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই বড় করুণ। বন্দী ইহুদীগণ একপার্খে অপেক্ষা 

করিতেছে, অন্থপার্থে হযরত ও তাহার লাহাবাগণ দাড়াইয়া আছেন। 

আশা-নিরাশার আলো-আধারে ইছদীদিগের ভাগা দোল খাইয়া! ফিরিতেছে ; 

স্তন্ধ গ্রকৃতি এই অভিশগ্তদিগের শেষ পরিণতি দেখিবার জন্ত যেন নীরবে 

অপেক্ষা! করিতেছে । 

সহসা সেই নিস্তব্ধত। ভেদ করিয়া সা'দ ঘোষণ! করিলেন : “ইছদী- 

দিগের ধর্তগ্রস্থ তাওরাতে লেখা আছেঃ কোন দলের সহিত বিরোধ 
উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহ;দিগকে সন্ধির জন্ত আহবান কর, যদ্দি তাহার! 

দে আহ্বানে কর্পাত করে এবং সন্ধি করিতে রাজী হয়, তবে তাহাদিগকে 
করদ্মিজ্রক্ূপে ব্যবহার কর; যদি তাহারা না শুনে, তবে তাহাদের 

সহিত যুদ্ধ কর, যুদ্ধ তাহারা পরাজিত হইলে তাহাদের পুরুষদিগকে হত)! 

কর, স্ত্রীপুত্র ও বালক-বালিকার্দিগকে দাসদাসীরূপে ব্যবহার কর, এবং 

তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া! লও ।* সেই শ্াস্ত্রবিধান অন্থসারেই 
৮ ৮ শা শিশ্পি 

* ভাওরাত গ্রন্থে এইরাপ লেখা আছে :- 
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বিশ্বনবী ২৬৬ 

আমি এই রায় দিতেছি যে মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিসর্ত ভংগ করার দরুণ 

লমুদয় ইছদী পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড হইবে, স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ 
দাস্ধাপীরূপে পরিগণিত হুইবে এবং ইহুদীদিগের লমতন্ত সম্পত্তি মুনলিম 

সৈন্তদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে ।” 

রায় শুনিয়া ইহুদীরা নিরাশ হুইয়া পড়িল; মুখে তাহাদের কথা সরিল না। 

স্লানমুখে তাহারা এই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিল। মৃত্যুর কালোছায়৷ হতভাগ্য- 

দিগের চোখে-মুখে ঘনাইয়া আমিল। নিজেদের ধর্মশান্ত্রেইে যখন এই ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, তখন তাহারা ইহাকে অন্তায়ও বলিতে পারিল না। তাহাদের 

ভাগ্যে ষে এই, কে জানিত ! 
সা'দের এই বিচার কোনক্রমেই অসংগত হয় নাই। এইরূপ অপরাধে 

চিরদিন গুরুদণ্ডই হইয়া থাকে। আধুনিক বুগেও রাষ্ট্ররৈরী বড়যন্ত্রকারী- 
দিগের ইহা! অপেক্ষ। লঘুদণ্ড হয় না । সোভিয়েট রাশিয়াই তার প্রমাণ। অনেক 
ক্ষেত্রে বিনাবিচারেই শক্রদ্িগকে ফানি দেওয়া! হইয়া থাকে বা আটক রাখা 
হুইয়৷ থাকে । তাহাদের লমস্ত সম্প্ভিও অনেক স্থানে বাজেয়াপ্ত করিয়া 
লওয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে হযরত নিজে ইছুদীপিগের বিচার করেন 
নাই ; ইহুদীদিগের মনোনীত ব্যক্তির হুস্তেই তাহার্দের বিচারভার ন্তশ্ত করা 
হুইয়াছে। এতথানি অধিকার নিশ্চয়ই কোন অপরাধীকে দেয়! হয় না,__ 
এই উন্নত ব্যক্তিত্বাধীনতার যুগেও না। লা'দ যদি ইহুদীদিগকে লম্পূর্ণ 

মুক্তিও দিতেন, তবু হযরত তাহাই নিবিবাদে মানিয়া লইতে বাধ্য 
ছিলেন। কাজেই, এ মম্বদ্ধে ইছুদীদ্িগের পক্ষ হইতে কোন কিছুই আর 
বলিবার নাই । 

রায় অঙ্ঙ্দারে ইহুদী পুরুষদ্িগের প্রাণদণ্ড হইল। নারী ও পুত্রকল্জারা 
যুদ্ধলক্ক দাসদাপীরূপে পরিগণিত হইল । সমস্ত সম্পত্তি সৈম্তদিগের মধ্যে 

বন্টন করিয়! দেওয়া হইল। 

কিন্ত হইলে কি হয়! বিচার ভাষ্য হইল বটে, কিন্ত ইহার কঠোরতা 

হযরতের প্রাণ স্পর্শ কারল। দেশের আইনে যাহাই বলুক, শ্বাধীন মানুষকে 

কেমন করিয়া তিনি দাসদালীতে পরিণত করিবেন? হাজার হইলেও 

ইছদীরা তো মানুষ! মানুষের পাপ ও দুষ্কৃতিকে হযরত দ্বণা করিতে পারেন, 
কিন্ত মাহুধকে ঘ্বণা 'করেন না। অথচ ঘটনাচক্রে আজ তাহাই গ্রমাপিত 
হইতে চলিয়াছে। হুধরত কিছুতেই ইহা বরদাশত করিতে পারিলেন না। 



২৬৭ খন্দক-যুদ্ধ 

মানবতার এই গুকুলানায় তাহার প্রাণ কীঘিয়। উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
বন্দিনীদিগের মধ্যে হইতে 'বায়হানা নামী জনৈক ইহুদী ললনাকে বিবাহ 

করিয়া নিজের পরিবারতৃক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে সমস্ত ইহুদী লমাজ 

লাঞ্ছনা ও অমূরধাদার হাত হইতে রক্ষা পাইল। ক্রীতদাসীকে সহধয়িণীর 
মর্ধাদ| দিয়া তিনি মানব-প্রেমের এক নবআদরশ ্ষ্টি করিলেন। সমগ্র ইছদী 

লমাজ বৃঝিল ; রাজনৈতিক কারণে ইছদী বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড হইলেও, 

হযরত জাতিগতভাবে ইন্ুদীর্দিগকে ঘ্বণা করেন না। ক্রীতদাসীরাও হযরতের 

এ-কাধে বিন্ময় মানিল। মুক্ত নারীদিগের ন্যায় তাহাদেরও যে পয়গন্থর- 

গৃহিণী হইবার অধিকার আছে, এ কথা তাহারা এই প্রথম উপলদ্ধি করিল। 

কোন বুদ্ধ-বন্দিনী ক্রীতদ্দাসীকে এতখানি মর্যাদা ইহার পূর্বে আর কেছ 

দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই । 



পরিচ্ছেদ : ৪৬ 

বন্ঠ হিষরীর কয়েকটি ঘটনা 

ইনদীদিগের বিচার-কার্ধ শেষ হইবার পর লা"দকে ধরাধরি করিয়া গৃছে 
লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তাহার জাখন-প্রদীপ তখন নির্বাপিত হইয়া 

আসিয়াছিল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই তিনি জাক্জাতলোকে প্রস্থান 

করিলেন । 

খন্দক-যুদ্ধের ফলাফল কী দাড়াইল? আস্থন পাঠক, এই স্থধোগে আমর] 

তাহা একবার দেখিয়া! লই। এই যুদ্ধকেই ইসলামের চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যাইতে 

পারে। এই যুদ্ধে কোরেশগণ নি:সন্দেহরূপে প্রমাণ পাইল যে, ইসলামের 
গ্রতি ছুনিবার। তিন তিনবার তাহারা শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। 

তিন তিনবারই বিফলমনোরথ হইয়াছে । বদরে তাহারা শোচনীয়রূপে 
পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে) ওহদে তাহার1 জয়লাভের পূর্ণ স্থযোগ 

পাইয়াও মুসলমানদিগকে পরাজিত করিতে পারে নাই; খন্দকে তাহারা 

আরবের সমস্ত শক্তি লইয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে । শ্বধু কোরেশই বা বলি 

কেন? কোরেশ, ইহুদী, পৌত্তলিক ও বেছুঈন--সমস্ত গোত্রই বুঝিতে 
পারিয়াছে £ মুহম্মদ অজেয়। খন্দক-যুদ্ধের পরে তাই তাহাদের টনতিক 

মেরুদণ্ড ভাড়িয়া গেল, একট হীনতা। ও পরাজয়ের মনোভাব এইবার সকলকেই 

পাইয়া বদিল। পক্ষান্তরে মুসলমালধিগের বুকে নববল ও শবণ্েপণ।র অঞ্চার 

হইল। নিভীক উন্নত শিরে বিশ্বের বুকে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্ত 
তাহারা প্রস্তুত হইলেন। কোন বাধাই যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে 

পারিবে না, সকল শক্রই ষে তাহাদের পদানত হুইবে, ইললাম যে সর্বত্র 

জয়যুক্ত হইবে--এ কথা এই যুদ্ধের পর হইতেই তাহারা সত্যিকারভাবে 
উপলব্ধি করিলেন । হযরতের মহিমা এবং মযাদাও পূর্বাপেক্ষা শতগুণ 

বধিত হইল । একটা অপৃধ বিলম্ময়ের বস্তরূপে তিনি নকলের চক্ষে প্রতিভাত 

হইতে লাগিলেন । 
খন্দক-যুদ্ধের অৰসানের পর ষষ্ঠ হিষরী আঙিল। কয়েকটি ছোটখাটো 

অভিযান ছাড়! এই হিযরীতে উল্লেখযোগ্য আর কোন যুদ্ধবিগ্রহই ঘটে 



২৬৯ ষষ্ঠ হিষরীর কয়েকটি ঘটনা 

'নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, রাষী-প্রান্তরে ১ জন মৃদলিম 
লাহাবা 'হোজায়েল £বংশের ২** লোক হ্বারা দহসা আক্রান্ত হইয়া 
শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। সেই ছুরাচারদিগকে এইবার শায়েত্তা 
করিবার জন্ত হযরত প্রস্তুত হুইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি ২** মুসলিম 
বীরকে নংগে লইয়া তাহাদের বাসভূমির দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্ত 
ছুবৃত্তগণ পূর্ব হইতেই এই অভিযানের গন্ধ পাইয়া! তাহাদের যথাসর্বস্ব লইয়া 

পার্বত্য অঞ্চলে পালাইয়া গিয়াছিল। কাজেই মুসলমানগণ কিরিয়া আদিতে 

বাধ্য হুইয়াছিলেন। 

এই মময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা! ঘটে । মক্ক' হইতে একদল বণিক 

সিরিয়া যাইতেছিল। মুসলমানদিগের সহিত হঠাৎ তাহাদের সংঘর্ষ 
লাগে। ফলে তাহারা পরাজিত ও বন্দী হইয়া মদিনায় প্রেরিত 

হয়। এই বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন হযরতের জামাতা-_আবুল-আ”স। 
মক্কায় অবস্থানকালে হযরত তাহার কন্যা জয়নবকে আ'সের সহিত 

বিবাহ দিয়াছিজেন। হযরত আ”সকে মদিনায় চলিয়া আমিতে বলিয়া ছিলেন, 
কিন্ত ।তনি তাহা আপেন নাই। ফলে তিনি কোরেশদেব খপ্পরে পড়িয়া 

গিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। 
কোবেশগণ জয়ন্বকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কোন তোরেশ-কুমারীকে 

বিবাহ করিবার জন্য আ'লকে খুব পীড়াপীড়ি' করিয়াছিল; কিন্ত আ'দ 

তাহা করেন নাই। শ্বামীস্ত্রীর মধো আজ্জরিক ভালবাসা ছিল বলিয়াই 
এরূপ হইয়াছিল। হযরতের পরিবারবর্গকে যখন মদিনায় লইয়া যাওয়া 

হয়, তখন জয়নব মক্কাতেই স্বামীর গৃহে রহিয়। গিয়াছিলেন_ মদিনায় যান 

নাই। উছার পর বদরযুদ্ধের সময় আ'স োরেশদিগের পক্ষে যুদ্ধ 
করিতে আলিয়া মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হন। অন্তযান্ত কোরেশবন্দীর 

স্তায় তাহারও মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। তখন বিবি জয়নব মক। হইতে 

হ্ামীর মুক্তিপণ বাব্দ একটি ন্বর্ণহার পাঠাইয়া দ্েন। এই হার বিৰি 
খাদিজা জয়নবের বিবাছের সময় তাহাকে উপছার দিয়াছিলেন। 

হুযুরত সেই হার দেখিয়া বিচলিত হুইয়া৷ পড়িলেন। সাহাবাদিগকে 
বলিলেন ঃ «তোমাদের যদি অমত না থাকে, তবে আ"দকে বিনা পণে 
মুক্তি দাও এবং এই হারও তাহাকে ফিরাইরা! দাও” লকল পাহাবাই 

ইহাতে রাজী হুইলেন। আ'লকে মুক্তি দেওয়া হইল। শুধু একটি 
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লর্ত এই দেওয়া হইল যে, আস ফিরিয়া জয়নবকে একবার মদ্দিনায় পাঠাইয়া 
দিবেন। আ'ন তাহাতেই রাজী হইলেন। 

মক্কায় ফিরিয়া গিয়া আ'প তাহার ভ্রাতা কেনানার তত্বাবধানে জয়নবকে 

মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই 
কতিপয় কোরেশ ছুবৃত্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। আবৃযহলের পুর 

ইকরাম ছিল ইহাদের দলপতি। জয়নব যে-উটের পৃষ্ঠে বঙ্গিয়া ছিলেন, 
ইকরাম বশ! দ্বারা সেই উটটিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। জয়নব পড়িয়া 
গিয়া দারুণ আঘাত পাইলেন। ঠিক এই সময়ে আবুস্থফিয়ান তথায় 

উপস্থিত হুইয়া কেনানাকে বজিতে লাগিল ঃ “দেখ কেনানা, এক্সপভাবে 

জয়নবকে মদিনায় পৌছাইয়া দেওয়া তোমাদের খুবই অন্থায়। প্রকাশ্তভাবে 

যদি মুহম্মদের কন্তাকে আমরা যাইতে দেই, তবে সকলে ভাবিবে আমরা 

দুর্বল হুইয়! পড়িয়াছি। গোপনে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর, তাহাতে কাহারও 
আপতি হইবে না। যাও, এখনকার মত মক্কায় ফিরিয়া ষাঁও, তারপর অন্ত 

ব্যবস্থা করিও। 

কেনান! তাহাই করিল। আ"'লও ইহা যুক্তিসংগত বলিয়া মানিয়া 
লইলেন। জয়নবকে পাঠান স্থগিত রাখা হইল । ইহার পর জায়েদ আসিয়া 

জয়নবকে মদিনায় লইয়া গেলেন। 

তিন বৎসর পর সেই আ"স্ পুনরায় বন্দী অবস্থায় মদিনায় নীত হইলেন। 

স্ত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হুইল। জয়নবের মধ্যবতিতায় হযরত 
আ'সকে এবারও মুক্তি দিলেন। তাহার সমুদয় লুঠিত ভ্রব্যও তাহাকে 

ফিরাইয়া দেওয়া হইল। আ'সের সংগে সংগে তাহার সঙ্গী+1ও মুক্তি 

পাইল। হুধরতের এই নদয় ব্যবহার এবং ইহার অন্তরালে জয়নবের একনিষ্ঠ 

প্রেম বিফলে গেল না। আ'নের পাষাণ হাদয় বিগলিত হইতে আরম 

করিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া জয়নৰের নিত 

একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়া এইরূপে স্ত্রী তাহার, 

আপন স্বামীকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আদিলেন। 

ছুঃখের বিষয়ঃ জয়নব বেশী দিন স্বামীর সঞ্জে বাদ করিতে পারেন 
নাই। উট হুইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি যে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, 
তাহাই তাহার কাল হুইল। এক বৎসর পরেই তিনি ইন্তিকাল করিজেন। 
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হোদায়বিষ্মার সন্ষি 

দীর্ঘ ছয় বদর হুইল, মক্কার মুমলমানগণ শ্বদেশ ছাড়িয়া মদিনায় আসিয়! 
[স করিতেছেন। এই ছয় বংসরের মধ্যে তাহারা একবারও হ্বদেশের 

মুখ দেবিতে পান নাই, প্রিয় তীর্ঘভূমি কা'বা সন্দশনও ঘটিয়া উঠে 
নাই । মদিনাবাপী মুললমানেরাও কা+বায় হজ. করিবার জন্য কম লালায়িত 

ছিলেন না। আলার জন্ত, আলার রুস্থলের জন্ত, ইসলামের জন্ত 
মুসলমানগণ যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হুইঘ্াছেন, অকাতরে 
নিজেদের জান ও মাল কুরবান করিয়া দিতেছেনগ অথচ আল্লার ঘরের 

প্রতি এখনও তাহারা দৃষ্টি দিবার অবলর পান নাই। খন্বক-বুদ্ধের পর 
হইতে মুসলমানদিগের মনে নেই চিন্তা জাগিল। একদিন তাহারা 
হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন £ “হযরত, আমরা কি আর কা'ব! 

শরীফে হজ করিতে পাইব না ?” 
' , এই কথাগুলির অন্তরালে মুসলমানদিগের অণ্তরে যে গভীর বেদনা লুকা ইয়া 

ছিল, হযরত তাহা উপলন্ধি করিলেন। তাহার নিজেরও তে! এ-সম্বন্ধে 

উৎনাহ কম ছিল না । তাই তিনি সকলকে সাস্বন। দিয়া বলিলেন £ “বিচলিত 

হইও না ১ আল্লাহু নিশ্চম্ন তোমাদিগের মনোবাঞ্ধ। পুর্ণ করিবেন |” 
জিল্কদ্ মাস আদিল । আরবের পবিত্র মামগুলির মধ্যে ইহা! অন্থতম। 

এই পবিত্র মাসগুলিতে আরবের কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ করিত না। মক্কার 

চতুঃসীমার মধ্যে, এই সময় রক্তপাত একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যে-কোন 
গোজ্জের যে-কোন ধর্মের যে-কোন লোক আনিয়াই হজের লময় হজ, করিয়া 

যাইতে পারিত। এই স্থযোগে হযরত শি্যবৃন্দসহ মক্কায় হজ. করিয়! 
আদিবার ইচ্ছ! করিলেন। সকলকে ডাকিয়া বলিলেন £ “এবার হজ. করিতে 
যাইতে হইবে; যাহার! যাইতে চাও প্রস্তত হও। এই বলিয়া তিনি হজ. 

ষাক্সার দিন স্থির করিয়। দিলেন । 
নিদিষ্ট দিনে শিল্তুগণ প্রস্তুত হইয়া আগিলেন। হুযুরত নিজেও গোবল্ 

করিয়৷ হক্সের পোশাক পরিয়া! বাহির হইলেন । 
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যথাসময়ে দকলে যাত্রা করিলেন। অল্-কানোয়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া হযরত 

আগে আগে চলিলেন; পশ্চাতে ১৫ ভক্ত সাহাবী নীরবে তাহার 

অন্থগমন করিতে লাগিলেন। “লাব্বায়েক! লাব্বায়েক !__ আমি হাজির, 

প্রভূ হে, আমি হাজির!” বলিতে বলিতে সকলে সেই পরম শ্রভূর গৃহ্পানে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

কুরবানির জন্য ৭০টি উট সংগে লওয়! হইল । যাত্রীদল নিরন্তর শুধু 

পথে আপদ-বিপদ হুইতে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু অস্ত্রবলের প্রয়োজন, 

মাত্র ততটুকুই তাহারা সংগে লইলেন। মনে তাহাদের কোন ছুরভিসন্ধি 

নাই ; হিংসা-বিদ্বেষের কলুষতা, লাভ-ক্ষতির চিন্তা নাই। হযরত ইব্রাহিম 
ও হযরত ইসমাইলের পুণ।স্বতি আজ তাহাদের মনে জাগিয়াছে। ভিতরে- 

বাহিরে আজ শুধু ত্যাগের মন্ত্ই ধ্বনিত হইতেছে, কুরবানির স্থুরই রণিত 
হুইতেছে। বীরত্বের গৌরব, শৌরধ-বীর্ষের অভিমান, ভোগ-বিলাসের লালন। 

আজ মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে ; শুধু জাগিয়াছে আজ নিষ্কাম আল্লা-প্রেম, 
আর পরকালের চিস্তা। এই ত্যাগী ভক্তদলই দুইদিন আগে রণক্ষেত্র 

ঈাড়াইয়া সিংহবিক্রমে শক্রদেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং 
আপন শৌধ-বীর্ধ দ্বারা সমগ্র আরবে একটা ভ্রাদের সঞ্চার করিয়াছিলেন, 
কে তাহা এখন বিশ্বাম করিবে? আজ তাহারা সম্পূর্ণ নৃতন মাহ্ুষ। 
ছুনিয়াদারীর পংকিলতা হইতে আজ তাহারা মুক্ত । 

হযরতের হজ-যাকআ্রার সংবাদ যথাসময়ে মক্কায় পৌছিল। এই লময় 

কাহারও মনে দ্বেষহিংসা জাগিবার কথা নয়। কিন্ত কোরেশদিগের অন্তর 

এতই কলুষিত হুইয়া৷ পড়িয়াছিল যে, মুল মানাঁদগের এই তীর্থযাত্্রাকেও 
তাহারা লন্দেহের চক্ষে দেখিল। মুহুম্মদকে কিছুতেই মক্কায় আসিতে দেওয়। 

হইবে না, ইহাই হুইল তাহাদের দৃঢ় পণ; অনতিবিলম্বে কোরেশগণ অস্ত্রশস্ত্র 
লজ্জিত হইয়া মদিনার পথে অগ্রসর হইল । পার্্ববত্তাঁ অন্তাগ্ত গোজ্ের লোকেরাও 

তাহাদের সহিত যোগ দিল। খালিদ ও ইকরামার অধীনে দুইশত 
অশ্বারোহী সৈন্ত অগ্রেই পাঠাইয়া দেওয়! হইল। 

ছুই মঞ্্রলের পথ অতিক্রম করিয়া হযরত ওসফান নামক স্থানে 

পৌছিতেই সংবাদ পাইলেন, কোরেশগণ যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রপর 

হইতেছে । এই লংবাদে হযরত ভিন্ন পথ ধরিলেন এবং শক্রনেনার চোখ 

এড়াইয়া মক্কার উপকণ্জে হোদায়বিয়া নামক স্থানে আসিয়া! পৌছিলেন। 
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'কোরেশ-পৈন্ত যখন .এ কথা জানিতে পারিল, তখন তাছার! নগর বক্ষার 

জন্ত দ্রুতগতিতে পিছাইয়! আপিল। তাহার! ভাবিল, মুহম্মদ বুঝি ব! 
এতক্ষণ মক্কা আক্রমণ করিয়াই বপিল। 

মক্কার 'খোজা” সম্প্রদায় পৌতলিক হইলেও চিরদিনই হযরতের প্রতি 
লহাহুভূতিসম্পন্ধ ছিল। হযরতের আগমন-সংবাদে এই খোজা গোত্রের 

দলপতি বোদায়েল শ্বগোত্রের কতিপয় প্রতিনিধিলহ হোদায়বিয়ায় আলিয়। 

হযরতের নহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হুযরতকে তিনি বলিলেন : “কোরেশগণ 

আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আছে; কিছুতেই তাহার! 

আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। এ অবস্থায় কি করিবেন ?” 

বোদায়েলের কথা শুনিয়! হযরত বিশেষ মর্মাহত হইলেন । বলিলেন £ 

“তুমি গিয়া কোরেশদিগকে বল, আমরা যুদ্ধ করিতে আমি নাই, হজ, 
করিতে আঙদিমাছি। কেন তবে তাহারা অকারণে আমাদিগকে আক্রমণ 

করিবে? এই পবিত্র মাসে তো কেহ কাহারও সহিত যুদ্ধ করে না। আমরা 

যুদ্ধ চাই নাঃ চাই শান্তি। €কোরেশগণ অন্ততঃ একটা নিদিষ্ট সময়ের 

জন্ত আমার সহিত লদ্বি করুক; সেই লময়ের মধ্যে আমার ধর্ম যদি 

জয়লাভ করে তো৷ ভালই, অন্তথায় তখন তাহারা যাহা ভাল মনে করে 

করিবে |» 

বোদায়েল মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। হযরতের মনে কোনরূপ দৃওভিপন্ধি 

নাই, তিনি যে কেবলমাত্র হজ, করিবার উর্দেশ্তেই আপিয়াছেন এবং তিনি 

যে কোরেশদিগের দহিত যুদ্ধ করিতে চান না, চান শুধু শাস্তি, এ কথা তিনি 
তাহাদিগকে বপিলেন ; কিন্তু চোর! না গুনে ধর্মের কাছিনী ! বোদায়েলের 

কথা কোরেশগণ হানিয়াই উড়াইয়া দিল। তখন “ওরওয়া” নামক জনৈক 

তাঁয়েফবালী মোড়লী করিবার উদ্দেশ্টে বপিয়া উঠিল: “আচ্ছা, আমি গিক্না 

একবার মুহম্মপ্কে পরীক্ষা করিয়া আপিতেছি।” কেহই বাধ। দিল না। 
শ্ররওয়া হোদায়বিয়াা যাজ্সা করিল। 

হযরতের নিকট পৌছিয়া ওরওয়া ধৃষ্টতার লছিত কথাবার্ডা আরভ করিল। 

ইহাতে সাহাবাগণ অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে দাবধান করিয়া 
দিলেন। হযরত ওরওয়াকেও একই কথা বলিলেন এবং এ কথাও তিনি বলিয়। 
দিলেন, কোরেশগণ যদ্দি খামাখা যুদ্ধ করিতে চঢায়ই, তবে তিনিও তাহাদের 

ঞছিত যুদ্ধ করিবেন। 
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ওরওয়াও ফিরিয়া গিয়া কোরেশদিগ্রকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে 

বলিল। মুহম্মদ যে সত্যসত্যই তীর্থ করিতে আনিয়াছেন, সেও তাহ! 
স্বীকার করিল। মুহন্মদের উপর তাহার ভক্তবুন্দের যে অবিচলিত নির্ভর 

ও শুদ্ধ! লে দেখিয়া! আসিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতেও সে ভূলিল না। কিন্তু 

কোরেশগণ অনমনীয়। কিছুতেই তাহারা যুদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না। 
শিকার যখন একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া পড়িয়াছে তখন কি 

এ-ম্বযোগ কেছ ছাড়ে ! 
ইহার পর “বেদওয়া” গোজ্জের দলপতি হযরতের সহিত লাক্ষাৎ করিতে 

আলিল। মুসলমানগণ যে কুরবানির জন্য বহু উট সংগে লইয়া আনিয়াছেন,, 

ইহা দেখিয়া সেও বুিতে পারিল, হযরতের মনে সত্যই কোন 
কুমতলব নাই। 

এইরূপে নানা গোঝ্রের লোক আসিয়া হযরতের সহিত যতই মুলাকাৎ 
করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মনের বিকার কাটিয়া যাইতে লাগিল। 

হযরতের শাস্তমধুর চরিত্র এবং অকৃত্রিম শান্তির বাণী লকলেরই উপর 

প্রভাব বিস্তার করিল । 

হযরত যে সত্যসত]ই শাস্তির প্রয়াসী, তাহ। প্রমাণ করিবার জন্ত তিনি 

নিজেও উদ্যোগী হইলেন। খেরাশ নামক জনৈক সাহাবীকে তিনি দৃত্তরূপে 

কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দ্রিলেন। আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ 

'আপন উট আল্-কানোয়ার উপর তাহাকে সওয়ার করিয়া দিলেন। কিন্তু 

খেরাশ মক্কায় পৌছিতেই কোরেশগণ তাহাকে মারিয়া ফেলিবার মতলব 

করিল এবং হযরতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাহবার উদ্দেস্তে তাহার নিরীহ 

উটটিকে খু'তা করিয়া দ্রিল। কোরেশদিগের এই অবৈধ আচরণে অন্যান্ত' 

গোত্রের লোকেরা তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া! উঠিল; খেরাশকে তাহারা 

কিছুতেই হত্যা করিতে দিল না। খেরাশ নিবিক্বে হযরতের নিকট 

ফিরিয়া আলিলে্নে। 

হযরত ইহাতেও দমিলেন না। এইবার তিনি তাহার অন্তরংগ লাহাবী 

ওসমানকে পাঠাইলেন। ওসমান মক্কায় পৌছিয়া আবুস্ফিয়ান ও অন্তান্ত 
কোরেশ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঞ্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্ত 

দল্পত্তিগণ প্রত্তাবে কর্ণপাত করিল না, পক্ষান্তরে ওসমানকে আটক করিয়া 

ফেলিল। ওসমানের প্রত্যাবর্তনের যতই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, মুললমান 

শত 
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দিগের মধ্যে ততই উদ্বেগ ও আশংক। বাড়িয়া চজিশ। ঠিক এই লময় সংবাঘ- 

আমিল, ওমান কোরেশদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন । 
এই নিদারুণ সংবাদে মুসলমানগণ যারপরনাই মর্মাহত হুইয়৷ পড়িলেন। 

তাহারা বলিলেন; ”এ তো! ওসমানের হত্য। নয়--সত্যের হত্যা । সত্য 

ও মিথ্যার সেই চিরস্তন বিরোধেরই এ একটা আংশিক প্রকাশ মান্র। কেন 
তবে তাহারা এই আঘাতকে নীরবে সহ করিবেন? কেন তবে তাহার! 

পশ্চাদপদ হইবেন? কিছুতেই না। তখন একটি বাবলা গাছের 

তলে ছ্াড়াইয়া হযরতের হাতে হাত রাখিয়া ১৫০* ভক্ত মুসলিম 
প্রতিজ্ঞা করিলেন: “ইসলামের জন্ত আমরা প্রত্যেকে জীবন দিতে 

প্রস্তত ৷” 

শত্রুর দেশে আসিয়া নিঃসহায় নিরস্ত্র একদল লোক সত্যের জন্ত, ধর্মের 

জন্য আজ এমনি করিয়া আত্মদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! ইহাই তো কুরবানি ! 
ইহাই তো হজ! লাব্বায়েক-এর অর্থই তো! এই ! “প্রভূ হে, আমি হাজির।” 

এ কথা শুধু মুখে বলিলে তো হয় না, কাজেও দেখাইতে হয়। মুদলমানগণ 
এই চরম পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হুইলেন। কুরবানির জন্য তাহারা যে-সব 

উট সংগে আনিয়াছিলেন, তাহ! পাঁড়য়া রহিল, প্রভূ তাহা গ্রহণ করিলেন 

না! ভ্বেষহিংসাকামক্রোধ প্রভৃতি যে সমস্ত পশ্খ তাহাদের মনের আঙিনায় 

ভিড় জমাইয়াছিল, তাহাদিগকে জবাই করা হইল, তাহাতেও প্রস্ুর মন 

উঠিল না! । বাকী ছিল নিজেদের প্রাণ, আজ তাহাও তাহারা অকাতরে 

দান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হুইলেন। হযরত ইব্রাহিমের মতই এক 

মহাকুরবানি এখানে সংঘটিত হুইয়৷ গেল। 

দারণ উত্তেজনার মধ্যে সকলে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য 
প্রস্তত হইতেছেন, এমন সময় ওসমান ফিরিয়া আসিলেন। 

ওসমান মক্কায় গিয়া শান্তির প্রত্তাব করিলে আবৃন্বকিয়ান বলিয়াছিল £ 

“ভূমি যদি কা"বামন্দিরে একা হজ করিতে চাও, আমরা তাহাতে রাজী 
আছি। কিন্তু মুহম্মদ বা অন্য কাহাকেও আমর1 কা'বা-ঘরে কিছুতেই 

ছুঁকিতে দিব ন11” বল! বাহুল্য, ওসমান এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া- 
ছিলেন। ইহাই হইয়াছিল ত্াছার আটকের কারণ। লৌভাগ্যক্রমে' 
ওমসানকে আটক করায় অন্যান্য গোত্রের লোকেরা কোরেশদিগের উপর 

দারুণ অনন্ধঃ হইয়া উঠিল। তাহাদের কেহ কেহ এতত্র পর্বস্ত বলিল £ 
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"ওসমানকে যদি না ছাড় এবং মুহুম্মদকে যদি হজ করিতে না দাও, 
তবে আমরা আমাদের দলবল লইয়া তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব।” 

এই সব কারণে কোরেশগণ দ্রমিয়া গিয়াই ওপমানকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। 

অন্যথায় কী মহা অনর্থপাতই না ঘটিত ! 

যাহাই হউক, অনেক পরামর্শের পর কোরেশগণ লঙ্ষি করিতে বাজী 

হইয়া সোহায়েল নামক জনৈক দূতকে হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। 

মোহায়েল আপিয়া প্রস্তাব করিল ঃ কোরেশগণ সন্ধি করিতে রাজী 
আছে, তবে এবারকার মত মুহম্মদকে দলবল শহ এখান হইতেই ফিরিয়া 
যাইতে হইবে; ইহাই প্রধান সর্ভ। 

হযরত এ কথা শুনিয়া বলিলেন £ “সোহায়েল, শাস্তির নামে কোরেশগণ 

আজ যাহা চাহিবে, তাহাই আমি পিব। তোমাদের সর্ভেই আমি সন্ধি 

করিতে প্রস্তত আছি।” 

মুদলমানগণকে এবার যে হজ না করিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইবে, এ 
কথায় সাহাবাদের অনেকেরই মুন উঠিল না। এরূপ হীনতাজনক সর্তে 

'সদ্ধি করিতে হযরতকে তাহার! নিষেধ করিলেন । কিন্তু হযরত বলিলেন £ 

“তোমরা বৃঝিতে পারিতেছ না; এ আমাদের পরাজয় নয়; ইহার মধ্য 

দিয়াই আমরা মহাবিজয় লাভ কৰিব ।” 

একটি কথায় সমস্ত বিরোধ শাস্ত হইল । সাহাবাগণ আর কোন উচ্চবাচ] 

করিলেন না, হযরতের কথাই তাহার মানিয়া লইলেন। 

নেতার প্রতি কী স্থগভীর নির্ভর! মতামত প্রকাশেরও পূর্ণ স্বাধীনতা 
আছে; আবার নেতৃ-আদেশ শিরোধাধ কারবার মত মনোবলও আছে । এমন 

না হইলে কি কখনও জাতি গঠন হয়। নেতৃত্ব করিব, আবার প্রয়োজন হইলে 

নেতৃ-আদেশ মানিয়াও চলিব, ইহাই জীবন্ত জাতির লক্ষণ । 

তখন নিয়লিখিত পর্তে সন্ধি কর! সাব্যস্ত হইল £ 

(১) মুসলমানগণ এবারকার মত হজ না করিয্াই মদিনায় ফিরিয়! 

যাইবে। ৃ 

(২) আগামী বদর তাহারা তীথথ করিতে আনিতে পারিবে, 

কিন্ত দে তিন দিন কোরেশগণ নগর ত্যাগ করিয়া অন্তজ 

আশ্রয় লইবে। 

(৩) আত্মরক্ষার জন্য পথিকদের যেটুকু প্রয়োজন, মুনলমানগণ 
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মাত্র সেই পরিমাণ অস্ত্রই নংগে আনিবেন, কিন্ত তাহাও থলির 

মধো বন্ধ করিয়া! আনিতে হইবে। 

(৪) মকায় যে সমস্ত মুনলমান আছে, মুহম্মদ তাহাদিগকে মদিনায় লইয়া 
যাইতে পারিবেন না। 

(৫) মদিনার কোন লোক কোরেশদিগের মধ্যে কিরিয়া আমিলে 

কোরেশগণ তাহাকে মুহন্মতদর নিকট ফিরাইয়া দিবে না; কিন্তু 
মক্কার কেন লোক যদি মদিনায় খিয়! আশ্রয় লয়, তবে তাহাকে 

কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়! দিতে হইবে। 

(৬) আরবের যে কোন গোত্র কোরেশগণের লহিত অথবা 

মুহম্মদের সহিত ন্বাধীনঙাবধে সন্ষিন্তজআে আবদ্ধ হইতে 

পারিবে । 

(0) দশ ৭ৎসরের জন্ত কোরেশ ও মুসলমানদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ 

স্থগিত থাকিবে । 

হযরতের আদেশে আলি এই শাদ্ধপত্রে িখিতে বসিলেন। 

“বিসম্লাহির রহমানির রহিম” করুণাময় আল্লার নামে আরস্ত 

করিতেছি ) এই কথা যেই লেখা হইয়াছে, অমনি সোহায়েল বলিয়া উঠিল £ 

“থামো, থামে। ! ও কথা লিখিতে পারিবে না। আলাকে জানি বটে, 

কিন্তু তাহার এ করুণাময় বিশেষণটি আমরা মান না। শুধু লিখ: 
“আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি |” হযরত তাহাতেই রাজী হইলেন। 

তারপর যেই লেখা হইল £ “আল্লার রসুল মুহম্মদ এবং কোরেশদিগের 
মধ্যে এই লদ্ধি :.,” অমনি লোহায়েল পুনরায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল 

“থামো, থামে ! মুহম্মদ যে আল্লার রন্থল, এ কথা যদি আমর! মানিবই, 
তবে আর যুদ্ধবিগ্রহ কিসের জনক? ও-কথা লাখতে পারিবে না। 

'আল্লার রম্থুল মুহম্মৰ-_ইছা কাটিয়া দিয়া শুধু লিখ; “আবছুল্লার পুত্র 

মুহম্মদ” ।” হযরত হাদিয়। বলিলেন £ “বেশ তাহাই হইবে! আমি 
যে আবছুল্লার পুত্র, এ কথাও তো মিথ্যা নয়।” ইহাই বলিয়া হযরত 
'রস্থলুল্লাহ্, শকটি কাটিয়া দিয়া “মৃহন্সদ-বিন-আবছুষ্থাহত কথাগুলি লিখিবার 

জন্ত আলিকে বলিলেন। কিন্ত আলি বলিলেন £ “হ্যরত, মাফ করিবেন, 

র্থলুল্লাহ, শব্দ আমি কিছুতেই কাটিতে পারিব না।” তখন হযরত 

বলিলেন; "আচ্ছা, শব্টি আমাকে দেখাইয়। দাও, আমিই কাটিয়া 
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দিতেছি ।” আলি দেখাইয়া দিলে হযরত নিজে কলম ধরিয্বা উহা! কাটিয়া 

দ্িলেন। মহাপুক্ষের মহত্ব দেখিয়া সকলে অবাক হুইয়। রছিলেন। 
সন্ধিপত্র লেখ শেষ হুইলে উভয়পক্ষ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। 

ঠিক এই সময়ে এক কাণ্ড ঘটিল। মকা হইতে সোহায়েলের পুজ্জ আবু- 
জন্মল শৃঙ্খল-বেষ্টিত অবস্থায় হযরতের নিকট আসিয়া উপনীত হুইলেন। 

ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে আবু-জন্দলের উপর দীর্ঘদিন ধরিয়া অত্যাচার 

চলিতেছিল; ইসলাম-ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য কোরেশগণ তাছার 

উপর খুবই চাপ দিতেছিল, কিন্তু আবু-জন্দল কিছুতেই রাজী হন নাই। 
এই জন্যই সোহায়েল এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন তাছাকে বন্দী করিয়া 

রাখিয়াছিল। এখন স্থযোগ বুঝিয়া তিনি পলাইয়া হযরতের শরণাপন্ন 

হইলেন। আবু জন্দলকে দেখিয়াই সোহায়েল বলিয়া উঠিল: “মুহম্মদ | 
এইবার তোমার আন্তরিকতার পরীক্ষা] উপস্থিত। সন্ধির সতানসারে তুমি 
এখন আবু-জন্দলকে আমাদের নিকট ফিরাইয়। দিতে বাধ্য |” 

হযরত বজিলেন £ “নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য আমি পালন করিব |” এই 

বলিয়া তিনি আবৃ-জন্দলকে বুঝাইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। 

আবু-জন্দল নিজ দেহের ক্ষতগুলিকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন : “হযরত, 
দেখুন আমার অবস্থা । এর উপর যদি আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের হাতে 

পড়ি, তবে এবার আর আমাকে আস্ত রাধিবে না। দোহাই আপনার, 

আমাকে আর ফিরিয়া যাইতে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি প্রাণে মার! 
যাইব।” 

হযরত বলিলেন £ পবত্স, ধৈর্য ধরিয়। থাক, শীপ্রই তোমাব উপর আলার 

রহমত নামিয়া আমিবে। এইমান্্র যে-সন্ধি করা হুইয়াছে, তোমার জন্য 
কিছুতেই আমি তাহার খেলাফ করিতে পারি ন1।” 

আবু-জন্দল তখন বাধ্য ভুইয়া কোরেশদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন। 

হযরত শিশ্যবুন্দকে লইয়া মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। যাইবার পূর্বে 
হোদায়বিয্াতেই তাহারা হযবতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পরপধ করিলেন। 
উটগুলিকে সেখানেই আল্লার নামে কুরবানি দেওয়া হইল। 

মদিনায় পৌছিবার পর “ওত্বা, নামক আর একজন নবদীক্ষিত 
মুসলমান যুবক কোরেশদিগের কবল হইতে পলাইয়া আনিয়া হযরতের 
নিকট উপস্থিত হুইলেন। সংগে দংগে মক। হইতে দুইজন কোরেশ-দুততও 



-২৭৯ হোদায়বিয়ার সন্ধি 

মধিনায় আসিয়। হাজির। ওংবা ইসলামের নামে হযরতের আশ্রয় প্রার্থন। 
করিলেন; দৃতছ্বয় সদ্ধির নামে ওত্বাকে ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইল। 
হুষরত বিষম লমশ্যায় পড়িলেন। ওৎত্বাকে ফিরিয়া যাইতে বলার অর্থ ষে 
পুনরায় তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা, এ কথা তিনি ভাল করিয়া জানেন। 
আবার গায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতেও পারেন না। সন্ধির 

সরতান্ছলারে তাই তিনি অঙ্লানবদনে তাহাকে কোরেশ দৃতছয়ের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন । কিন্তু ওতৎবা পথিমধ্য হইতে রক্ষীদ্বয়ের একজনকে নিহত করিয়! 

অপরুজনকে ভাগাইয়া দিয়া পুনরায় হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিতে 
লাগিলেন £ “হযরত, আপনার সদ্ধির খাতিরে আমি কেন সত্যের আলোক 

হইতে গোমরাহীর অন্ধকারে ফিরিয়া যাইব? মাফ করিবেন, আমার প্রাণ 

কিছুতেই ইহাতে সায় দেয় না। এবার আপনাকে কেহই কিছু বলিতে 
পারিবে না, কারণ আপনি আপনার সন্ধিলর্ত তো পালন করিয়াছেন। এখনও 

কি আমি মদিনায় থাকিতে পাইব না?” 
হযরত ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া বলিলেন £: “না, তোমার 

একার্ধকেও আমি সমর্থন করিতে পারিলাম না।” এই বলিয়া তিনি 
তাহাকে পুনরায় কোরেশদিগের হত্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। 

ওৎবা তখন বেগতিক দেখিয়া মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রতীরে “ঈস্, 

নামক একটি নিভৃত নিরপেক্ষ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই সংবাদ 

জানিতে পারিয়া মক্কার অন্যান্য উৎপীড়িত মুসলমানও পলাইয়া গিয়া 

ওৎবার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিল। এইবরূপে দিনে দিনে তথায় 

বেশ একটি ছোটখাটো মুসলিম শক্তিকেন্দজ্র গড়িয়া উঠিল। সংখ্যায় যখন 

পলাতকদল বাড়িয়া গেল, তখন তাহারা কোরেশদিগের দিরিয়াগামী 

বাণিজ্য-কাফেলাকেও আক্রমণ করিতে লাগিল । কোরৈশগণ তাহাতে বড়ই 
বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন নিজেরাই হ্যরতকে অনেক ধরাধরি করিয়! 
ঈদ্ধির «নং নর্তট বাতিল করাইয়া আনিল। প্রকৃতির কী চমৎকার 

প্রতিশোধ ! 

হোদায়বিয়ার লন্ধিকে আল্লাহ তালা পবিত্র কুরআনে “কতুহুম-মুবীন 
অর্থাৎ মহাঁবিজয় বলিয়া উত্ভেখ করিয়াছেন । চিন্ত! করিয়া দেখিলে পাঠক 

দেখিতে পাইবেন, সত্যলত্যই তাই। এই লন্ধির ফলেই শক্রদিগের মনে দোল! 
লাগিল ভিতর হইতে তাহাদের মধ্যে মন্তবড় একটা ওলট-পাঁলট হইয়া 
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গেল। মধ্যাহ সর্ষের প্রত্যক্ষ কিরণস্পর্শে দীর্ঘদিনের জমাটবাধা পাষাণতৃপ 

যেন গলিতে আরম্ভ করিল। মুছম্মদকে প্রত্যাখ্যান করিবান£-মধা দিয়াই 

অলক্ষ্যে তাহারা এই প্রথম তাহাকে একজন শক্কিমান পুরুষরূপে ত্বীকার 
করিয়া লইল। নমগ্র আরবে হুযরত মুহম্মনও যে এখন একজন, এ উপলব্ধি, 
এইবারই তাহাদের প্রথম জন্মিল। পক্ষান্তরে হযরতের অস্থুপম চরিক্র- 
মাধুষের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউল। তাহারা দেখিল, হযরতকে 

ফে-রডে এতদিন তাহারা চিন্ছিত করিয়া আিয়াছে, তিনি তাহা নন। তিনি 

যে কোরেশদিগের শক্র নন, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেল! যে তাহার 

উদ্দেশ নয়, কোনরূপ স্বাথপিদ্ধির মতলবও যে তাহার নাই, এ কথা তাহারা 

এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। এমন হীনতাজনক সর্তে যিনি শন্ধি করিতে 

পারেন, তিনি যে সত্যসত্যই শাস্তিপ্রয়াসী এ কথা! তাহারা বিশ্বাস না 
করিয়া থাকিতে পারিল না। হযরতের আন্তরিকতা ও মহানুভবতা কোরেশ- 

দিগের হৃদয়কে সত্যই এবার স্পর্শ করিল। শক্রদিগের ছুর্ভেদ্য তিমির- 
প্রাচীর ভেদ করিয়া হযরত যেন প্রভাত-ুর্ষের ন্যায় এই প্রথম তাহাদের 

অন্তর্লোকে প্রবেশলাভ করিলেন। 



পরিচ্ছেদ ১ ৪৮ 

দিকে দ্দিকে গেল আহ্রান 

হোদাঁয়বিয়ার সন্ধির পর হযরত আশ্বস্ত হইলেন। আল্লাহ তালা ইহাকে 

“মহাবিজয়' আখ্যা দেওয়ায় এ আশ্বস্তি আরও স্কুগভীর হুইল। হযরত 

বুঝিলেন তাহার সাধনার সিদ্ধি নিকটব্ততী, বুঝিলেন তিনি আর এখন তুচ্ছ 

নন, ক্ষুত্র নন, মদিনার নন, মকার নন; তিনি এখন লকলের--তিনি 

এখন বিশ্বের । স্ৃদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া, শত বাধাবিস্বকে জয় 
করিয়া নদী যখন মহাসাগরের নিকট বর্তাঁ হয়, তখন যেমন বিজয়ের গৌরবে ও 

লার্থকতার আনন্দে তাহার বুক ভারয়া উঠে, সীমাহীন বিশালতার স্বপ্ন 

যেমন তাহার নয়ন ছাইয়া আসে, হষরতেরও ঠিক তাহাই হইল । মোহনার 
মুখে আসিয়া তাহার সাধনার অ্োতধার! শুনিতে পাইল মহাশাগরের কল- 

কল্লোল, অসন্কভব করিল বিরাটের আকধণ, বুঝিতে পারিল সাফলোর স্ম্প্ 

ইংগিত । এখন আর তাহার মনে কোন সংশয়-ছিধা1 নাই; আশা-নিরাশার 

ছন্দ নাই; আছে শুধু লময়ের প্রশ্ন--আছে শুধু সেই শুভ মিলন-মৃহূর্তের 

ব্যগ্ন প্রতীক্ষা । 

হযরতের মনের অবস্থা অবিকল এইরূপ । ইগলামের বিজয় স্থনিশ্চিত 

জানিয়া তিনি তাহার বাণী দিকে দিকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হুইয়! 

উঠিলেন। বিশ্ববাপীর জন্য বিশ্বনবী যে সত্যের সওগাত বহন করিয়া আনিলেন, 

তাহ] কি চিরপ্নি সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে? কখনই নয়। এই অমুতকে জনে 

জনে পরিবেশন করিতে পারিলে তবেই তো ইহার সার্থকতা! ইহাই ভাবিয়া 

তিনি বিশ্বের দিকে দিকে তাহার সাদর আহ্বান-হ্িপি পাঠাইতে মনস্থ 
করিলেন । 

তখনকার দিনে জগতের ইতিহাসে যে-কমটি বাজশক্কি বিস্তমান ছিল, 
তাহাদের মধ্যে এশিয়ায় চীন ও পারশ্ত, ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্য (7175 

[7019 1২000917 [0000175 ) এবং আফ্রিকায় হাবশী লাত্রাজ্যই ছিল প্রধান । 

হযরত প্রথমেই রোমক লত্রাটকে আহ্বান করিজেন। 
এইখানে রোম ও পারশ্তের ইতিহাস লম্বদ্ধে কিছুটা জানা দরকার ॥ 
১৮ 
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ব্ছদিন হইতেই রোমসাত্রাজ্য ও পারশ্ত পাশ্রাজোে ভীষণ বুদ্ধবিগ্রহ 
চলিয়া আনিতেছিল। রোমকগণ পশ্চিম এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অংশ জয় 

করিয়া রোম-দাম্রাজ্যের অন্তরস্ত করিয়া লয় এবং ইহার নামকরণ করে 

“বাইজানটিয়াম' বা প্রাচ্য বোম-পাআজ্য (12956610. 7২000900000 011 

হযরত মৃহম্মদদের সময় এই বাইজানটিয়ামের শাসনকর্ত। ছিলেন হিরাক্লিয়াস। 
ইনি কনষ্রার্টিনোপলে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ইহাকে “কাইসার”ও 

বলা হইত। 

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে পারশ্তা সম্রাট খসরু রোমকর্দিগকে পরাজিত 

করিয়া! মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশগুলির উদ্ধার সাধন করেন। 

কিন্ত বেশী দিন সেগুলিকে ম্ববশে রাবিতে পারেন নাই । কিছুদিনের মধ্যেই 
হিরাক্রিয়াস পারশিকদিগকে পরাজিত করিয়! হৃতরাজ্যগুপি পুন্রধিকার করিয়া 

লন। ঠিক এই সময়ে হযরত মুহম্মদ হোদায়বিয়ায় কোরেশদিগের সহিত সঞ্ধি 
করিতে ব্যস্ত ছিলেন। 

হিরাক্রিয়াস মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন : যদি তিনি পারশি ক- 

দ্দিগকে পরাজিত করিয়া প্যালেষ্টাইন পুনরধিকার করতে পারেন, তবে 

পায়ে হাটিয়া জেরুজালেমে তীর্থ করিতে আপিবেন। তদহ্ছসারে তিনি মহা! 

আড়স্করে জেরুজালেমে আমিতেছিলেন । এমন সময় অপরিচ্ছন্ন সীলমোহুর 

যুক্ত আরবী-ভাষায় লিখিত একখানি পত্ত তাহার হন্তে আলিয়া পৌছিল। 
দেহিয়া কল্বী নামক জনৈক আরবীয় দূত পত্রধানি প্রথমতঃ বদোরার 
খুান শাসনকর্ত। হারিসের নিকট প্রদান করেন। হারিস জনৈক কর্মচারী 

সংগে দিয়া আরবীয় দ্ৃতকে জেরুজালেমে হিবারিয়াপের নিকট পাঠাইয়া 
দেন । 

পত্রথানিতে এই কথ] লেখ! ছিল £ 

“বিস্মিলাহির-রহমানির-রহিম-__ 

আল্লার বান্দা ও তাহার রস্থল ০০৬৪ পক্ষ হইতে রোমের প্রধানপুরুষ 

হিরাক্রিয়াস সমীপে-- 
সত্যের অসন্ুপরণকারীদিগের প্রতি সালাম । অতঃপর আমি আপনাকে 

ইসলামের দিকে আহ্বান করিতেছি। ইনলাম গ্রহণ করুন, আপনার 
কল্যাণ হইবে । ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহু আপনাকে দ্বিগুণ 

পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু ঘদি আপনি ইহাতে অন্বীকত হন, তাহ! 



২৮৩ দিকে দিকে গেল আহ্বান 

হইলে দ্ৰাপনার প্রজাপাধারণের পাপের জন্য আপনি দাত্ী 
হইবেন |” 

(কুরআনের আয়াত ) 

"হে গ্রশ্থাধারিগণ! এস, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ 

সত্যকে অবলম্বন করি : আমরা কেহই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাছাকেও 

পূজা করিব না এবং আল্লার সছিত কাহাকেও অংশীদার করিব না। 

যপি তাহারা ইহাতে সম্মত না হয়, তবে তোমরা তাহাদিগকে 
বলিয়া দাও যে” আমরা মুললমান; তোমরা! এ কথার লাক্ষী 
থাকিও ।” _(৩£ ৬৩) 

(মোহর ): মুহম্মদ্-রস্থল-আলাহ,। 

প্রবল প্রতাপান্বিত রোমের কাইসারের নিকট একজন নিরক্ষর মরুবাসীর 
পঞ্জ! আর নে-পত্জের পুরোভাগে মর্যাদার ভংগিতে প্রথমেই তাহার নিজের 
নাম লেখা! হিরাক্রিয়াস বিম্ময় মানিলেন। আভাস্দগণ পরামশ দিলেন: 

“এই অধ্যাতনামা ভণ্ড কপটাচারীর উদ্ধত ম্পদ্ধ' শ্িতান্তই অমার্জনীয় । 
ইহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হউক ।” কিন্তু হিরাকিয়াপ মে-কথা কানে 

তুলিলেন না। এক্জন “ভাববাদী” যে আদিবেন, বাইবেল হুইতে তাহা 
তিনি জাণিতেন। তাই তিনি পত্রখানিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে 

পারলেন না। মৃহন্মপ লম্বদ্ধে সরিশেষ জানিবার জন্য তাহার মনে 

কৌতৃছল জন্সিল। মন্ত্রী, পুরোছিত ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে 

লইয়া তিনি একটি পরামর্শ-পডা ডাকিলেন। আরবীয় দূতকেও সে- 
সভার নিমন্ত্রণ করিলেন । সংগে লংগে জেরুজালেমে যে-সমন্ত প্রবালী 

আরব ছিল, তাছাদ্দিগকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘটনাচক্রে এই লময়ে 

ইসলামের সর্বপ্রধান ছুষমন্ আবুহুকিয়ানও বাণিজ্য উপলক্ষে জেরুজালেমে 

অবস্থান করিতেছিল। সম্রাটের আদেশক্রমে সেও রাজ্যসভায় উপস্থিত 

হইল। 
দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। সম্রাট আরবীয়দ্দিগকে 

জিজ্ঞালা৷ করিলেন : “মুহম্মদের সর্বাপেক্ষা নিকট-আত্মীয় তোমাদের মধ্যে 
কেহ আছে?” 

আবুক্ফিয়ান্ উত্তর দিল; “আমি আছি। মুহম্ম্ম আমার ভ্রাতু্পুক্স।” 

তখন সম্রাট আবুক্ৃফিয়ানকে নিকটে ডাকিয়া অন্যান্য আরবদিগ্রকে 
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ঝলিতে লাগিলেন; “এই ব)ক্িকে আমি কতকগুলি এস ভিজ্ঞাল। 

কাঁরব। সে যাঁদ মিথ্যা উত্তর দেয়, তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহার 

প্রতিবাদ করিও |” 

আবুকফিয়ান মহাপংকটে পড়িল। ভাবিয়াছিল, প্রাণ ভরিয়া লে 

হযরতের কুৎ্স। গাহিবে, কিন্তু তাহা হয় ক? মিথ্যা কথা কহিলেই তো 

লকলে তাহার প্রতিবাদ কাঁরবে, ফলে এই বাজদরবারে তাহাকে লাঞ্চিত 

হহতে হইবে। এ কী গ্রহের ফের! বাধ্য হহয়াই যে আজ তাহাকে 

হযরত সম্বন্ধে সত্য কথা বাঁলতে হয়! আবুহ্বাফয়ান এই শচস্তায় একেবারে 

জর্জরিত হইয়া! পঁড়ল। 

আট 1ভজ্ঞাপ। কাঁরল্ন£ যে ব্যান, নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন, 

তাহার বংশ 1কবূপ? 

আবু । বংশ সন্ত্রান্ত। 

লট | তাহার পুবপুরুষগণের মধ্যে কেহ কোন দিন রাজা ছিলেন কি? 

আবৃ-স্থু। না। 

লআ্রাট । কোন্ শ্রেণীর লোক তাহার শিষ্য হইতেছে? 

আবুস্্। দারুণ শ্রেণাগ লোকই বোঁশ কারয়। তার ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। 

জআ্রাট। তাহার শিষ্য লংখ বাড়তেছে না কামতেছে? 

আবুক্ত। বাড়িতেছে। 

লত্রাট । এই বাক্কি কোনদিন মিথ্যা কথ। বলিয়াছেন কি? 

আবু-স্থ ॥ না, জীবনে কোনদিন তান মিথ) কথ! বলেন নাই। 

পমাট। কোনদিন ভান প্রতিজ্ঞা বা পান্ধসর্ড ভগ করিয়াছেন 

কি? 

আবু-স্ু ॥ না, আজ গধন্ত তো দেখি নাই। 

লম্াট । তাহার সাহত তোমাদেন কোন যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে কি? 

অ*বু-স্থ। হুইয়াছে। 

ঈ্ম্রাট। কে জাতয়াছে? 

আবু-স্থ। কোনটায় তনি জিতিয়াছেন, কোনটায় আমরাও জিতিয়াছি। 

সম্রাট । লোকটি কী শিক্ষা দিতেছেন? 

আবু-্থ। তিনি বলেন; এক আল্লাহ, ছাড়া আর কেহই উপান্ত নাই, 
দ্েবদেবী মিথ্া। আরও বলেন £ নামায পড়, লত্য কথ 
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বল, সথপথে চল, সচ্চরিআআস হও, পরস্পর মারামারি করিও না, মিলিক়া- 
মিশিয়া থাকো- ইত্যাদি । 

লত্রাট তখন আরবীম্পিগকে লম্বোধন করিয়া বপিলেন £ দেখ, এই 
ব্যক্তি যে সত্যসত্যই নবী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তোমাদের কথা 

হইতেই জানিলাম, তিনি সত্ংশজাত। নবীর! চিরদিনই সন্বংাজাঙতই হন। 
তোমরা বলিয়াছ ঃ তাহার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কোনদিন রাজ 

ছিলেন না। ইছ! হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জগ 
নবী লাজিয়া তিনি কোন ছলন। করিতেছেন না। তোমর1 বলিতেছ : দীন্- 

দরিজ্রেরাই বেশির ভাগ তাহার শিষ্য হইতেছে । যে-কোন সত্যধর্ সম্বন্ধে 
চিরকাল ইহাই ঘটিয়া আলিতেছে। তোমরা বলিতেছ : জীবনে তিনি কখনও 
মিথ্যা কথা বলেন নাই বা কোন প্রতিজ্ঞ! ভংগ করেন নাই । ইহাই নবীর 

লঙ্ষণ। 'ভাবিয়া দেখ, জীবনে যিনি মানুষ সন্বদ্ধে কোন মিথ্যা কথা 

বলিলেন না, আল্লাহ সম্বদ্ধে তিনি কেন মিথ্যা বলিতে যাইবেন? ইছ। 
ছাড়াও তিনি তোষাদ্দিগকে মহৎ উন্নত জীবন যাপন করিবার জন্ত পরামর্শ 

দিতেছেন। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই 
মেই ভাববাদী পয়গন্থর-লার! ধরণী যাহার প্রতীক্ষা করিতেছে । আমার 

স্থযোগ ও শক্তি থাকিলে আমি সেই মহু!পুক্রষের নিকট পৌছিয়া তাহার পদ 

ধৌত করিয়া দিতাম ।৮ 

হিরাক্রিয়াসের এই কথায় সভাস্থলে তুমূল উত্তেজনার ত্যষ্টি হইল। খৃষ্টান 
পা্রীর্দিগের নিকট কথাগুলি আদৌ ভাল লাগিল না। সম্রাটের উপর তাহারা 

খুব অপন্তষ্ট হইয়া! উঠিল। হিরাক্রিয়াম ইহা বুঝিতে পারিলেন। সাম্রাজ্যের 
ভাবী বিপদ আশংকা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি এই কথার একটা কৃট বাজ্জ- 

ধনতিক ব্যাধ্য। দিয়া লকলকে শান্ত করিলেন। | 

বিশ্বনবীর আহ্বান-বাণী এইব্ধপে খৃষ্টান-জগতে প্রবেশ লাভ করিয়া! দোল 
প্বাইয়া ফিরিতে লাগিল। 

পারস্ত-পআ্াট খসরুর নিকটেও হযরত মৃহন্মৰ অনুব্ধপ একখানি পত্র 
পাঠাইলেন। সে পত্রের এবারত ছিল এইক্সপ £ 

“বিস্মিল্লাহছির-রহমানির-রহিম-_- 

আল্লার রহ্থুল মুহম্মদ্দের নিকট হইতে পারশ্ পম্রাট খসরু-সমীপে-__ 
যাহারা আল্লার বিধান মানে এবং আল্লাহ, ও তাহার রহ্থলকে বিশ্বাস করে 
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তাছাদিগকে লালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহু. ছাঁড়। অন্য কেহই 
উপান্ত নাই এবং আমি তাহার প্রেরিত রন্থুল। জীবন্ত লোকদিগকে 

সতর্ক করিবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি ইললাম 
গ্রহণ করুন, আপনার উপর শাস্তি বষিত হইবে । যদি না করেন, 'তবে 

আপনারধ্প্রজাদিগের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন 1৮* 

মহাপ্রতাপান্থিত পারশ্য সমআট । তাহার নিকটে এমন করিয়া কে পক্ঞ 

লিখিল? কপ এতখানি বুকের পাটা? মুহম্মদ? কে সেই কপটাচারী? 
কে তাহাকে চিনে? কেই-বা তাহাকে মানে? সআট ক্রোধে একেবারে 

আত্মহার! হুয়া পড়িলেন। ট্রকর! টুকরা করিয়া তিনি হযরতের পত্রথানি 

ছিড়িয়া ফেলিলেন। শুধু তাই নয়, তৎক্ষণাৎ তিনি এয়মনের শামশকর্তা 
“বাজান'কে হুকুম দিয়! পাঠাইলেন : “অনতিবিলম্বে মুহম্মদকে গ্রেফতার করিয়া 
আমাদের দরবারে হাজির কর।”” 

সম্রাটের আদেশক্রমে বাজান মুহম্মদের নিকট গ্রেফতারী পরোয়ানা সহ 
ছুইজন রাজকর্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। কর্মচারীঘয় হযরতের নিকট 

উপস্থিত হইয়া বলিলেন : “দত্রাটের আদেশ পালন করুন, অন্যথায় তাহার 

লেনাদল আসিয়। আরব দখল করিয়া লইবে |” 

হযরত এ কথা হালিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন : “আজ আমি 1কছুই 

বলিব না। কাল আমিও, জবাব দিব।” এই বলিয়া সেদিনের মত তাহা- 

দিগকে বিদায় দিলেন । 

পরদিন কর্মচারীদ্বর উপস্থিত হইলে হযরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন £ 

“কাহার পরোয়ানা এ ?” 

কম্নচারীঘ্বয় বিস্মিত হইয়া! বলিলেন £ “কেন, সম্রাট খসরুর” 

হযরত বলিলেন £ “সম্রাট খসরু? তিনি তো জীবিত নাই। যাও, 

তোমাদের প্রতৃকে গিয়া বল, খসরু যেমন করিয়া আমার পন্জরধানি টুকরা 

টৃকরা করিয়া ফেলিয়াছেন, আল্লাও্ড তাহার রাজ্যকে ঠিক তেমনি করিয়া 
টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবেন। দেখিবে, শীঘ্রই ইপলামের রাজ্য পারশ্টের 
রাজধানী পধন্ত বিস্তৃত হইবে |” 

«* সরকারী পত্রে এই কায়দা এখনও অনুস্থত হয় [3:07)-71]9 ইন 

ভাবেই সরকারী পত্র লেখা হয়। আগে 1০তপরে ঘহগোঃততিএরীতি নাই । 

বলা বাহুল্য এ-রীতি হযরত মুহম্মদ হইতেই আসিয়াছে। 



২৮৭ দিকে দিকে গেল আহ্বান 

কর্মচারীযুগল শ্তত্ভতিত হুইয়া গেলেন। অগত্যা তাছারা ফিরিয়া চজিলেন। 
যাত্্াকালে হযরত তাহাদিগকে পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন : “যাজানকে গিয়া 

বলিও, সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহা হইলে আমি তাহাকে পূর্বপদে 

বহাল রাখিব” 

দ্ৃতদ্বয় অবাক হুইয়া এয়মনে ফিরিয়া গেলেন। যাইয়াই শুনিতে পাইলেন, 
সম্রাট খসরু তত্পুন্ধ শেরওয়1 কতৃতক নিহত হইয়্াছেন। নূতন সম্রাট বাজানকে 

ইহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন £ "সেই আরবীয় নবী সম্বন্ধে দ্বিতীয় আদেশ না 
পাওয়া পধস্ত কোন কিছুই করিবেন না 1» 

কর্মচারীদিগের মুখে হযরত মুহম্মদ সংক্রান্ত সমস্ত কথা অবগত হুইয়ঃ 
বাজান অত্যন্ত বিল্ময়বোধ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন £ "পারশ্থ-সম্রাট 

সন্বদ্ধে যখন মুহম্মদের ভবিস্তদ্বাণী সফল হইয়াছে, তখন পারশ্-দাম্রাজ্য 
সহ্বন্ধে তাহার কথাই বা কেন না ফলিবে? নিশ্চয়ই তবে ইনি একজন 

পয়গম্বর! ইনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন ; বলিয়া 
পাঠাইয়াছেন যদ্দি আমি মুদলমান হুই, তবে এয়মনের শাসনকর্তার পদে 

আমি বহাল থাকিব। এ কথা আমাকে মানিতেই হইবে, না মানিলে 
কল্যাণ নাই।” ইহাই ভাবি তিনি অনতিবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ 
করিলেন। তাহার দেখাদেখি আরও অনেক অগ্রিউপাসকও মুসলমান 

হইয়া গেল। 

হযরতকে গ্রেফতার করিতে গিয়া বাজান এইরূপে নিজেই গ্রেফতার 
হইয়া পড়িলেন। 

হযরতের তৃতীয় পঞ্জ প্রেরিত হুইল আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর 
নিকটে । নাজ্জাশী হযরতের নিকট, অথবা হুষরত নাজ্জাশীর নিকট 

অপরিচিত ছিলেন না। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, কোরেশদিগের 
অত্যাচারে মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানের! যখন জর্জরিত হইতেছিলেন, তখন 

হযরত এই ন্ায়পরায়ণ হাবসী সম্রাটের নিকটেই ছুই ছল মুক্গলমানকে 

পাঠাইয়্াছিলেন। নাজ্জাশীও সমস্ত বিষয় অবগত হুইয়া মুনলমানদিগকে 
জাদরে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমন কি হযরতের পত্রপ্রেরণের 

সময় পর্যস্তও একদল মুসলমান আবিপিনিয়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন। 

যাহাই হউক, নাজ্জাশী হযরতের পত্রের প্রতি যথেষ্ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং 

ইদলাম গ্রহণ করিয়া হুযরতকে বিনীতভাবে লিখিয়া জানান যে, নাণ। 



বিশ্বনবী ২৮৮ 

রাজনৈতিক কারণে নিজে আসিয়! তাহার পতাকা -তলে দাড়াইতে না পারায় 
তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। 

হযরত নাজ্জাশীকে আর-একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। এই পজ্জে 

আবিসিনিয়ার প্রবাপী মুনলমানদিগকে মদিনায় পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ 
ছিল। নাজ্জামী হযরতের এ অস্থরোধও রক্ষ! করিয়াছিলেন। একখানি জাহাজ 
ভি করিয়। তিনি মুনসমানদিগকে মদিনায় পৌছাইয়! দ্িয়াছিলেন ।" 

* প্রত্যাবৃত মুসলিম নরনাপীর মধ্যে আবুস্্ফিয়ানের কন্তা উন্মে-হাবিবাও 

ছিলেন। ওবায়ছুল্লাহন নামক জনৈক মুললমানের মছিত তাহার বিবাহ 
হুইয়াছিল। ওবায়ছুল্রাহ, উদ্মে-হাবিবাকে সংগে করিয়।ই আবিদিনিয়ায় শিয়া 

ছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়; ফলে 

উন্মে হাবিবা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। মদিনা আসিলে হযরত উম্মে 
হাবিবাকে বিবাহ করিয়া আপন পরিিবারতৃক্ত করিয়া লন। এই বিবাহের 

যূল হযগতের মহাপ্রাণতা তো ছিলই, সংগে সংগে রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টি ও 
অনাবিল মানব্প্ীতিও ছিল। জীবন পথের সর্বপ্রধান্ শত্রু ষে, তাহার 

কম্তাকে এত সহজে কেহ বিবাহ করিতে পারে? কোবেশ দিগের সহিত 

হযরত যে শুধু একটা আদশের জন্যই যুদ্ধ করিতেছেন, অন্যথায় তিনি 
যে তাহার্দিকে অন্তর দিয়া শালবামেন এবং কোন শক্রতা পোষণ করেন 

না, এই বিবাহ দ্বারা তিশি তাহাই প্রমাণ করিলেন। ইহার পর হইতে 

আবৃহৃফিয়ানের মনের মানি ও বিকার বছু পরিমাণে কাটিয়া গেল। 

প্রতিহিংদা-বাসনার সেই তীব্রতা আর রহিল না। কাহার সহিত দে আর 

এখন যুদ্ধ করিবে? কাহাকে হত্যা কাঁপবে? মুহম্মদ যে এখন তাহার 

জামাতা । কাজেই বল! যাইতে পারে, প্রেম দিয়াই হযরত কোরেশদিগের 
চিত্ত জয় করিয়া! লইলেন। উত্তরকালে আবুস্থফিয়ান ও অন্তান্ত কোরেশ- 
গণ যে হযরতের নিকট বশ্ততা ম্বীকার করিবে, এ কথা এখন হইতেই 

অন্থমান কর! যায় । 

মিশরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিলের নিকটেও হযরতের আহ্বান- 

লিপি গিয়াছিল; তিনিও তে আহ্বানে লাড়া দিয়াছিলেন। মুকাউকিস 

প্রকাশ্তভাবে ইনলাম গ্রহণ করিতে না! পারিলেও তাহার মন যেঠিতরে 

ভিতরে হযরতের চরণে আত্মনিবেদিত হুইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে কোনই 
লন্দেছে নাই। বিনয়নভ্র-ভাষাম়্ তিনি হযরতের পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন 



২৮৯ দিকে দিকে গেল আহ্বান 

এবং বশ্তুতার নিদর্শনন্বর্ূপ হযরতের নিকট মেরী ও শিরা নাম্ী ছুইটি 
লম্তাস্তবংশীয়া খৃষ্টান মহিলা ও ছুশ্প্রাপ্য শ্বেতবর্ণের অশ্বতর উপঢোৌ কন 

পাঠাইয়াছিলেন। হযরত এই উপহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই। 

ইতিপূর্বে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্র হইতে বিভিন্ন অবস্থায় 
কতিপয় নারীকে তিনি স্ত্রীক্ষপে গ্রহণ করিয়া লার্বজনীন শ্রীত ও 
বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত €োন খুঈান নারীকে 

বিবাহ করেন নাই । এইবার সেই সুযোগ জুণ্টল। হযরত নিজে মেরীকে 
বিবাহ করিলেন এবং শ্িরীকে কবি হাসানের লহিত বিবাহ দিলেন। 

এইবূপে রক্কের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া খুষ্টান জগতের দিকে মহানবা 

তাহার হ্ৃদয়-ছুয়ার উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন; প্রেমকে তিনি সত্যের বাহন 

করিলেন। 

এই মেরীর গর্ভেই তাহার প্রথম পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেন। 

শ্বেতবর্ণ অশ্বটিকেও হুষরত লাগ্রছে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
প্রাংই ইহাতে সওয়ার হইয়া চড়িয়া বেড়াইতেন। ইহার নাম ছিল 
“ছুলছুল” । হযরতের মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন ইহাকে ব্যবহার করিতেন। 

এইবূপে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দিকে দিকে ইনলামের অগ্রিবাণী 

বিঘোষিত হুইল। মহানবীর মহা আহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব 

স্পন্দন ও আলোড়নের সৃষ্টি হইল-__মত্ত্রা্দিগের রাজপিংহাপন কাশিয়া। 

উঠিল। পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট ও বীরগণ যুদ্ধ করিয়া যাহ! করিতে পারেন 
নাই, নিঃশ্ব নিরক্ষর মকুবাশী অলক্ষ্যে থাকিয়া শুধু তাহার বাণী ত্বারা তাহাই 
জম্পন্ন করিলেন । 

* এই ঢুইজন মহিলা কুমারী ছিলেন: কিনা, নিশ্চিত বল! বার ন1। 



পরিচ্ছেদ £ ৪৯ 

খায়বার বিজয় 

সিরিয়া প্রান্তের এক বিশাল শ্তামল অংশের নাম ছিল খায়বার। 

কুত্র-বৃহৎ বছ ছুর্গ দ্বারা এই স্থানটি সুরক্ষিত ছিল। পূর্ধ হইতেই এইখানে 

ইহুদীরা বলতি স্থাপন করিয়াছিল । মদিনার বনি-কাইচ্ছকা ও বনি-নাজির 

গোজ্ের ইহুদীরা এইখানে আশ্রয় লইয়াছিল। 
মদিন। হইতে বিতাড়িত হইয়া আলিয়া ইছুদীর1 যে শাস্তশিষ্ট সুবোধ 

বালকের মত বঙ্গিয়া ছিল, পাঠক তাহা মনে করিবেন না। তাহাদের 

মনে ছিল গভীর দূরভিনন্ধি। হযরতের উপরে-_-তথা মুসলমানদিগের 

উপরে- তাহাদের জাতক্রোধ তে! ছিলই, সংগে সংগে একটা রাজনৈতিক 

উদ্দেশ্য সাধনের জন্তও তাহারা তলে তলে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের 

ইচ্ছা ছিল £ মুসলমান ও কোরেশদিগের মধ্যে যুদ্ধ লাগাইয়া দিয়া 
উভয়কে ছুরবল করিয়া ফেলিবে এবং সেই স্থযোগে নিজেদের আধিপত্য 

বিস্তার করিবে । | 

খন্দক-যুদ্ধের পর ইহুদীরা মনে কারিল £ কোরেশগণ নিশ্চয়ই তুর্বল হইয়া 

পড়িয়াছে, মদিনা আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে আর এখন লস্ভবপর নয়। 

মুললমানদিগের শক্তিও ওহদ-যুদ্ধে অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাছাড়া এখনও 
তাহারা তত বেশী শক্তিশালী হুইয়! উঠে নাই; চেষ্টা করিলে অনায়ামেই 

এখন তাহাদিগকে পরাজিত কর যায়ঃ বেশি বিলম্ব করিলে সব সুযোগ 

নষ্ট হইয়া যাইতে পারে-_-কারণ শক্কিসঞ্চয়ের জন্ত তাহারা দময় পাইবে। 

অতএব, যদি কিছু কগিতে হয় তবে এখনই ॥ 

বনি-কান্থইক। ও বনি-নাজির গোজের ইছদীর! খায়বারে তাহাদের 
জ্ঞাতিভাইদিগের সহিত যোগ দিবার পর তাহাদের দুষ্ট মনোভাব আরও 

পরিপুষ্ট হুইয়া উঠিল। ইন্ছদীরা সজ্ঘবদ্ধ হুইয়া বিরাট ও ব্যাপকভাবে 
মুসলমান দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে মনস্থ করিল। মদিনা আক্রমণ 

করিবার জন্ত তাহারা তলে তলে সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিল। ইসলামের 

চিরশক্র গৎফান গোজ্ণ ইছুদীদিগের সহিত যোগ দিল। 
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সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে ইহুদীরা ছোটখাটে!। আক্রমণ ছারা 
মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একবার তাহারা মুসলিম 
বশিকদিগের একটি কাফেলাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়! বছ মুসলমানকে 

হত্যা করিল এবং তাহাদের ধনসম্পদ লুটিয়া লইল। আর একবার 
তাহারা মদিনা সীমান্তে অত্তকিতে আসিয়। হযরতের কতিপয় উট ও একটি 

মৃনলিম নারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই ধরনের অত্যাচার-উপজ্রবের 
প্রতিকারকল্লে হযরত অভিযান প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন ৷ জায়েদের 
নেতৃত্বে ওয়াদিল_কোরা অভিযান এবং আলির নেতৃত্বে ফদক* অভিযান এই 

কারণেই প্রেরিত হইয়াছিল। 

কিন্তু এরূপ ধরনের ছোটখাটো অভিযানে ইছদীরা ভয় পাইবে কেন? 
বরং তাহাদের মদিনা আক্রমণের সংকল্প ইহাতে আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। 

“আসির' নামক জনৈক ব্যক্তি ইহুদীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়। প্রকাশ্ছে 

ঘোষণা করিল: “এতদিন আমরা মুহম্মদ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন 

করিয়াছিলাম, আজ হইতে তাহা পরিতাগ করিলাম । মদিনা আক্রমণই 
হইবে এখন আমাদের লক্ষ্য ।” 

ইন্ুদ্ীদিগের এই চক্রান্তের কথা হযরতের নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল 

না। গুঞচচর পাঠাইয়। সন্ধান লইয়া তিনি জানিলেন, ইহুদীর! মদিনা 
আক্রমণের জন্তই আয়োজন করিতেছে । 

হযরত তখন আর নিশ্েষ্টভাবে বসিয়া থাক! লমীচীন মনে করিলেন না। 

অনতিবিলদ্বে তিনি ১৪০০ পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী টৈন্ত লইয়া 

থায়বার অভিমুখে যাঙ্জা করিলেন। | 

মর্দিনা হইতে খাযবার প্রায় একশত মাইল পথ। হযরত এত দ্রতবেগে 

ইমন্তচালনা করিলেন যে, ইচ্ছদ্রীরা কোন নন্দেহই করিল না। হঠাৎ 

একদিন প্রাত্ঃকালে খায়বারের কৃষকগণ মাঠে আনিয়া দেখিতে পাইল, 
দুখে তাহাদের বিরাট মুসলিম সেনাদল। ভয়ে তাহারা দৌড়াইয়! গিয়া 
নগরবাসীকে এই সংবাদ দিল। 

ইহুদর1 হুতভভ্ভ হুইয়া পড়িল। গৎফান বা অন্ঠান্ত গোজের লাহাধ্য 

বা সহযোগিতা লাভের আর কোন অবসর তখন রহিল না । ইহুদীরা! ভীত 

হইয়া ছুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। ূ 
এদিকে গৎফানীরাও ভীত হুইয়া পড়িল। এত অল্পসংখ্যক মুসলিম 



বিশ্বনবী ২৯২ 

লৈন্তকে দেখিয়া তাহারা মনে মনে ভাবিলঃ মুনলমানদ্দিগের ইহা! ছলনা 
মাত্র মুহম্মদ নিশ্চয়ই আরও বু লৈন্ত পিছনে রাখিয়া! আসিয়াছেন। এ 

অবস্থায় আমরা যদি খায়বারের ইছুদীদিগকে পাহায্য করিতে যাই, তবে 

নিশ্চয়ই মুসলমানগণ পশ্চার্দিক হইতে আনিয়া আমাদের ঘরবাড়ী ও 

সত্রী-পুত্রদিগকে আক্রমণ করিবে ; তখন আমরা দুইর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া 

একেবারে মারা পড়িব। ইহাই ভাবিয়। তাহার নিশ্চেষ্টভাবে স্বীয় পজীতে 

বপিয়া রহিল । 

হযরত প্রথমে ইহুদটদিগের লহছিত সন্ধির চেষ্টা করিলেন। কিন্ত ইহুদীরা 

সে প্রস্তাব অগ্রাহা করিল। তখন বাধ্য হুইয়। তিনি মুসলমানদিগকে যুদ্ধ 

করিবার আদেশ দিলেন । আদেশক্রমে মুসলিম বীরগণ প্রস্তুত হইলেন । 

প্রথমেই তাহারা নায়েম ছুর্গ আক্রমণ করিলেন। অগ্পক্ষণেই হুর্গটি 
মুনলমানদিগের অধিকারে আসিল। আরও কয়েকটি ছোটখাটে। ছুর্গ ও 

গ্রাম অধিকারের পর মুনলমানগণ বিখ্যাত “কামুস' ছূর্গের সম্মুবীন হইলেন। 

কিনানা নামক দলপতির অধীনে ইহুদীরা এই দুর্গে আপিয়। আশ্রক্ 
লইয়াছিল। মুঙ্দলমানদিগকে এইখানে তাহার প্রাণপণে বাধা দিবে বলিয়া 
পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। 

মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিতেই ছুর্গাভাস্তর হইতে মোরাহাব নামক 

বিখ্যাত ইচ্ছা বীর বাহিরে আপিয়া মুসলমানদিগকে হ্বন্যুদ্ধে আহ্বান 

করিল। আমের নামক জনৈক সাহাবী হযরতের অনুমতি লইয়া মোরাহাবের 

দম্মুধীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ছুর্ভাগ্যক্রমে 
আমের নিজের তরবারীর আঘাতে নিজেই মারাত্মকরূপে আহত হইয়া! পড়িক্কা 

গেলেন। ইহা দেখিয়া মাললামা নামক আর একজন বীর অগ্রলর হুইয়া 
মোরাহাবকে আক্রমণ করিলেন । মোরাহাব লাংঘাতিকরূপে আহত হুইলেন। 
ঠিক এই ময়ে বীরকেশরী আলি ছুটিয়া গিয়া মোরাহাবকে আধযরাইলের হস্তে 

সোপর্দ করিলেন। 

মোরাহাবকে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার ভ্রাত1 ছুটিয়া আনিয়া পুনরায় 

মুসলমানদিগকে নদর্পে আহ্বান করিল। এবার বীরবর জুবায়ের অগ্রলর 
হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ইহুদী বীরপুঙ্গবের যুদ্ধপাধ মিটাইয়। 
দিজেন। | 

প্রধম দিন টৈগ্তচালনার ভার পড়িল আবুবকরের উপর। ইসলামের 
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হিলালী বাণ্ড তাহারই হস্তে অর্পণ করা হইল। দ্বিতীয় দিন ওমর, 

নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। দুইদিনের আক্রমণে শক্রগণ যথেই ক্ষতি গ্রস্ত 

হুইল বটে কিন্ত হর্গের পতন হইল না। তৃতীয় দিন শেরে-খু্া আপির 
নেতৃত্বে মুদলমানগণ প্রচণ্ড বেগে ছুর্গ আক্রমণ করিলেন। ইহুদীরা সেই 
হর্বার শক্তিবেগ লহ্য করিতে পারিল না। কামুস দুর্গের পতন হইল । 

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল ইহুদীদিগের নিহতের লংখ্যা মোট ৯২ জন এবং 
মুনলমান্দিগের ১৯ জন। 

প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অবরুদ্ধ থাকার পর খায়বারের স্মন্ত ইনুদী-দুর্গ 
সুদলমান্দিগের হস্তগত হইল। তখন নিরুপায় হইয়া ইছদীরা হযরতের 

নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল। 

কিন্তু এহেন বিশ্বাসঘাতক মারাত্মক শক্রকে পরাঞ্জিত কবিয়াও হযরত 

তাহাদিগকে কী শাপ্তিবিধান করিলেন? তিনি ভাহার্ধিগকে একেবারে 

নিম্বূল করিয়াও ফেপিলেন না, অথবা তোর করিয়া কাহাকেও মুসলমানও 
করিলেন না। নিয়পলিবিত পদর্ভে তিনি ইনুদীদিগের সহিত শান্তিস্থাপন 

করিলেন। 

(১) ইছদীরা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্মপালন 
করিতে পারিবে, কেহ তাহাতে বাধ দিতে পারিবে না । 

(২) মুসলমান্ধিগের ন্যায় তাহার্দিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য কর! 
হইবে না। 

(৩) তাহাদ্িগের বাড়ীঘর ও ধনসম্পত্তি পূর্ববৎ তাহাদেরই ্বত্বাধি- 

কার থাকিবে, তবে এখন হইতে তাহাদের সমস্ত ভূদম্পত্তি মদিনার 
মুসলিম-সরকারের অস্তভূক্তি হইবে। 

৫) উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ রাজস্ব-স্বরূপ মদিনায় পাঠাইতে হইবে। 

(৫) অন্য কোন কর তাহাদিগকে দিতে হুইবে না। 

শুধু কি ইহাই? ইহুদীদিগের সহিত সম্প্রীতি-স্থাপনের জন্য হযরত 
আরও এক ধাপ অগ্রপর হইলেন। কামুস-দূর্গের অধিপতি কিনানা মাহমুদ 
নামক জনৈক মুসলমানকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হুতা। করার অপরাধে 

অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। কিনানার স্ত্রী সকিয়া 

পূর্ব হইতেই ইসলামের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন।" শ্বামীর মৃত্যুর পর 
তিনি হযরতের লহধিনী হইবার লাধ প্রকাশ করেন। হযরত তাহার 



বিশ্বনবী ২৯৪ 

এ সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই। সফিয়াকে তিনি বিবাহ করিয়া আপন 
পরিবারের অস্তভূক্তি করিয়া লন। 

কিন্ত এত করা সত্বেও ইছুদীদিগের খাস্লাৎ বদ্লাইল কই? বিশ্বাস- 
ঘাতকত৷ যাহাদের রক্তমাংসে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে কে স্বপথে 

আনিবে? হযরত ইহছদীদিগের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্ত বারেবারে 

বুক পাতিয়া দিতেছেন, অথচ প্রতিবারেই তাহার! সেই বুকে ছোরা বসাইবার 

চেষ্টা করিতেছে । শুনিলে সতাই ছুঃখ হয়, ইছদীদিগকে সর্বপ্রকার 

স্বিধা দান করা সত্বেও এবং তাহাদের সহিত নানাভাবে স্বপ্ভতা দেখান 

সত্বেও এই মুনাফিকগণ হৃযরতকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে .কুন্িত 
হইল না। খায়বারের যুদ্ধ শেষে ইন্ুদীদিগের সহিত ষখন শাত্তিস্থাপন 
হইয়া গেল এবং হযরত যখন সফিয়াকে বিবাহ করিয়া তাহাদের প্রতি 
তাহার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দ্রিলেন, ঠিক সেই সময়েই এক 

নিদারুণ আঘাত আসিল। জয়নব নামী এক ইহুদী রমণী হযরতকে 
দাওয়াৎ করিল। হযরত সে-দাওয়াৎ কবুল করিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট 

সাহাবাকেও দেই সঙে দাওয়াৎ করা হইল। ইছদ্দিনী অতি স্থন্দর গোশত 

রাধিয়া হযরতের সম্মুখে আনিয়া ধরিল। হষরত সরল বিশ্বাসে খানা 

খাইতে বমিলেন। এক টুকরা গোশত খাইয়াই তিনি চীৎকার করিয়া 
বলিয়া উঠিলেন £ “সাবধান! এই গোশত কেহ খাইও না, ইহাতে বিষ 

মিশানো আছে।” বশর নামক জনৈক সাহাবী পূর্বেই খানিকটা গোশত 
ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কাজেই অল্পক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত 

হইলেন। কিন্ত আজার কী কদরৎ। হযরতের কিছুই হইল না, তিনি 

কাচিয়! গেলেন। পাপিষ্ঠা ইছদ্দিনীকে ডাকা হুইল। পিশাচিনী দোষ 

ত্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল £ “এ কাজ ইচ্ছ! করিয়াই আমি করিয়াছি। 
মুহম্মদ, তোমার জন্ত আমার পিতা, পিতৃব্য এবং শ্বামী যুদ্ধে প্রাণ 

হারাইয়াছে। তুমি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করাতেই আমাদের 
এই নর্বনাশ ঘটিয়াছে। আমার পাধ জাগিল-- তোমাকে একবার পরীক্ষা 

করিব। তুমি যদ্দি নত্যই পয়গণ্থর হও, তবে তো পূর্ব হইতেই বিষের কথা 
জানিতে পারিয়া এই মাংদ ভক্ষণ করিবে না; আর যদ্দি তুমি ভণ্ড হও, 
তবে নিশ্চয়ই তুমি 'এই মাংস ভক্ষণ করিবে এবং এই বিষে তোমার স্বৃত্যু 

ঘটিবে, তখন আমরাও তোমার জালাতন হুইতে রক্ষ। পাইব। ইহাই 



২৯৫ খায়বার বিজয় 

ছিল আমার মতলব। এখন দ্েবিতেছি--তুমি পয্পগন্বর নও, তুমি ভগ্ড 
কারণ খান্ভে যে বিষ মিশানো আছে, তাহা তো জানিতে পারিলে না। 

তোমার মৃত্যু অনিবার্ধ |” 
হযরত শ্মিতমুখে বলিলেন £হ “জয়নব, তোমার আশা পুর্ণ হইবার নয় [ 

আল্লার অস্ গ্রহ থাকিলে, বিষ খাইয়াও আমি বাচিতে পারি। এই দেখ না, 
আমি মরি নাই 1৮ 

জয়নব দেখিল, সত্যই তো তাই ! গোশ. তে বিষ মিশানো আছে জানিয়া 

প্রত্যাখ্যান করিলে সে এক পরীক্ষা হুইত বটে, কিন্তু এ পরীক্ষাও তো তার 
চেয়ে কম নয়। একই বিষ দুইজনে খাইল ; একজন মরিল, একজন মরিল ন1। 

বিষ খাইলেও যার মৃত্যু হয় না, দেও তো! দাধারণ মান্য নয়! তবে 
কি মুহম্মদ সত্যনত্যই পয়গম্ধর ? জয়নবের মনে দোলা লাগিল । 

মৃহ্র্ভমধ্যে জয়ন্ব হযরতের চরণে লুটাইয়। পড়িয়া বারে বারে তাহার 
ক্ষমা ডিক্ষ। করিতে লাগিল ! 

হযরত ব্যক্তিগতভাবে জয়ন্বকে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু ইচ্ছা পূর্বক 

বশরের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে বাধা হুইয়। তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 

করিতে হইল । বলা বাছল্য, এ বিধান খুবই দংগত হুইয়াছিল। হযরতের 

দুইটি সত্বা ছিল; এক সত্ব তাঁহার ব্যক্তিগত, আর এক নত্বা তাহার 
জাতিগত। ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু কর! যায়, কিন্ত একট জাতির 

নেতা বা প্রতিনিধি হিসাবে যাহা খুশি করাযায় না। লেখানে দেশের 

বা জাতী বৃহত্তর শ্বারথের কথা ভাবিতে হুয়। বশর ছিলেন একটা স্বাধীন 

রাষ্ট্রের নাগরিক | বি্ষ্দানে তাহাকে হত্যা করা নিশ্চয়ই ইছদদিনীর পক্ষে 

গুরুতর অপরাধ । রঙ্থলুল্লাহ, আরব রাষ্ট্রের প্রধান পুরুষ হইয়া এট ইচ্ছাকৃত 
অপরাধকে ক্ষমা করিতে পারেন না। তাই ন্তায়নংগতভাবেই ইহুদিনীর 

প্রাণদণ্ড হইল। অতি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও ইহার লমর্থন 
মিলিবে। 



পরিচ্ছেদ 2 ৫* 

মুলভবী হজ 

হোদায়বিয়ার লন্কির পর দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। 

আকাশ-কোণে আবার জিল্হজের টাদ দেখা দিল। সন্ধির সর্তানুসারে 

হযরত তাহার ভক্তবৃন্দকে লইয়া এইবার ত|হাদের মুলতবী হজ সমাপন 
করিতে মনস্থ করিলেন। 

আদেশক্রমে ২০** মুসলিম মক্কায় হজ করিবার জন্ত গ্রস্তত হইলেন । 

নিদিষ্ট দিনে হযরত ভক্তবুন্দসহ যাত্রা করিলেন। কুরবানির জন্য ৬টি 

উট সংগে লওয়া হইল। 

সন্ধির সর্তান্ুায়ী প্রত্যেক মুসলমান মাস একখানি করিয়া তরবারি 

. লংগে লইলেন; তাহাও কোষাবদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা 

হইতে হযরত এবার একটু পাঠগ্রহণ করিলেন। পাছে কোরেশগণ 

বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই আশংকায় তিনি ২** মুসলিম বীরকে উপযুক্ত 

অস্ত্রশস্তরপহ মক্কার বাহিরে একটি শিভৃত উপত্যকা পূর্বেই পাঠাইয়া দ্িলেন। 
হযরতের আদেশের অপেক্ষায় তাহাদিগকে তথায় মোতায়েন থাকিতে বল! 
হইল। 

হযরত ধীরে ধীরে ভক্তবুন্দনহ নীরবে মকায় প্রবেশ করিলেন। আল্ 

কালোয়ার পুষ্ঠে চড়িঘ্বা অগ্রে অগ্রে তিনি চলিলেন, পশ্চাতে ২০** ভক্ত 

শিশ্ত অন্গগমন করিতে লাগিলেন। পারজ্র কাবাগৃহ দৃষ্টিপথে পতিত 
হইতেই হযরত লেৎলাহে বাঁজ্যা উঠিজ্নে £ “লাব্বায়েক | লাব্বায়েক 1” 

জংগে সংগে ছুই হাজার কে মেকথার প্রতিধ্বনি উঠিল ; প্লাব্বায়েক ! 
কাব্ায়েক !_গ্রতু হে, আমরা হাঞ্জির [১ | 

হযরতের মনে আজ কতব্যথা--কত আনন্দ] দীর্ঘ দাত বদর পরে 

তিনি আজ ভন্মতুহিতে ফিরিফ়। আসিজেন। লেই মক্কা, সেই কা"বা, সেই 

হেরা, সেই আবছুল মুত্তালিব, সেই খার্ধিজালব কিছুই তাহার মনে 

পড়িল। প্রাণের ছুলালকে বুকে পাইয়। বিমধ মক্কানগরী যেন লণ্ীবিত 

হইয়া! উঠিল। |] 



২৯৭ মুলতবী হজ 

এদিকে কোরেশ প্রধানগণ হযরতের আগমন লংবাদে পূর্ব হইতেই 

নগর ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ কৰিল। ইহা ছাড়া আর 

উপায় কী? যে-মুহম্মদকে সদলবলে তাহারা একবার দেশ হইতে তাড়াইয়া 

দিয়াছে, মনেই আজ তাহার সকল বশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া সকল শিশ্যাকে লংগে 

লইয়া পেই কা'বা-গৃছে আপিয়া হজ করিবে! এদৃশ্ঠ কেমন কবিয়া তাহারা 
দেখিবে? এতো দস্তরমত তাহাদের পরাজয়। হাজার লোকের চোখের 
সামনে প্রকাশ দিবালোকে এই কাণ্ড ঘটিবে। লোকে কা বলিবে? নিশ্চয়ই 
তাহাদের মুখ ছোট হইয়া যাইবে--মাথা হেট হইয়া পড়িবে । তার চেয়ে 
মানে মানে সরিয়া পড়াই ভাল নয় কি? 

এইব্পই একটা মানসিকতার ফলে তাহারা নগর হইতে বাহির 
হইয়। গেল। 

হযরত শিশ্তবৃন্দকে লইয়া নগরপ্রবেশ করিলেন। মক্কার মুসলমানগণ 
তাহাদের পরিত)ক্ত গৃহ ও পরিচিত স্থানগুলি দেখিয়া দীধনিঃশ্বান ফেলিতে 

লাগিলেন, কিন্তু কেহই গৃহে প্রবেশ করিলেন না; বাহিরে তান্ষ, ফেলিয়াই 
বাস করিতে লাগিলেন । 

তবুত্তাহাদের কত আনন্দ । আজ তাহার! সত্যই কি বিজয়ী নন? 

ইসঙগাম কি আজ জয়যুক্ত নয়? হোদায়বয়ার স্ধির গুরুত্ব ও লার্থকতা 

আজ শকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 
হযরত ভক্তবুন্দকে লইয়া কা”ব! গৃছে প্রবেশ করিলেন। ছাদের উপর 

উঠিয়া বেলাল উচ্চকণ্ঠে আযান ফুকারিলেন। দলে দলে মুসলমানগণ 
ছুটিয়া আসিয়া একব্িত হুইলেন। হযরত সকলকে লইয়া জোহরের 

নামায পঁড়লেন। চতুপিকে পাষাণ প্রতিমাগ্ডলি যেমন ছিল তেমনি 

দাড়াইয়া রছিল। 

দূর হইতে কোরেশগণ এ দৃশ্য দেখিতে পাইল। ভিতরে ভিতরে 
তাহাদের রক্ত টগবগ করিতে লাগিল। অনেকে মুদলমানদিগকে উত্যক্ত 

করিয়া খামাখা! বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিল, কিন্ধ হযরতের সহনশীলতার 

গুণে তাহা ঘটিতে পারিল না । 

হযরত যথারীতি হজ সমাপন করিলেন । দাফা ও মারওয়া পর্বত লাতবার 

প্রদক্ষিণ করিয়া উটগুলিকে লেইথানে কুরবানি দ্িলেন। , 

দেখিতে দেখিতে তিন দন অতিক্রান্ত হইয়া, গেল। চতুর্থ দিনে 
১৪ 
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কোরেশগণ আসিয়। হুযরতকে নগর ত্যাগ করিতে বলিল। হযরত 

তাহাই করিলেন। 

কী অপূর্ব লত্যনিষ্ঠা! োরেশদিগের নিকট হযরত বে প্রতিশ্রুতি 

দিয়াছিলেন, তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। আপন বাসতৃমি, 

আপন আত্মীয়স্বজন কোথায় দূরে দুরে পড়িয়া রহিল, হযরত এবং তাহার 
শিষ্াগণ লেদ্দিকে ভ্রক্ষেপও করিলেন না। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে তাহার 

আপন জন্মভূমিতেও প্রবানীর মত তিন দিন কাটাইয়া গেলেন। গৃছের মায়া, 

আত্মীয়দ্জনের প্রেম তাহাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিল; আকাশ 

তাহাদিগকে নীল নয়ন মেলিয়া মমতা জানাইল; বাতা তাহাদিগকে 

স্রেহের পরশ বুলাইয়া গেল। কত স্মতি, কত আকর্ষণ তাহাদের অন্তরকে 
বারে বারে দোলা দিয়া গেল। কিন্ত হযরত ও তাহার শিঙ্গণ একেবারে 

নিধিকার। ইচ্ছা করিলেই হযরত একট] বিজ্রোহের স্থষ্টি করিতে পারিতেন, 
কিন্ত তাহ! তিনি করিলেন না। সত্য ও ন্ায়ের পাষাণ-প্রাকারে ঘ1 খাইয়া 

অনুভূতির সকল আবেদন নিক্ষল হইয়া গেল। 

কিন্ত এই অল্পপরিঙগর সময়ের মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘাটিল। হযরত 

যে-তিনদ্িন মক্কায় ছিলেন, লে-তিনদিন কাহারও গৃছে প্রবেশ করেন নাই 

বটে, কিন্ত কোন কোন কোরেশ নাগরিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও আলাপ- 

পরিচয় হইয়াছিল । নেই তরে মায়মুন! নায়ী তাহারই জনৈক দৃরসম্পকীয়া 

বিধবা! রমণী হযরতের সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইবার জন্ত প্রস্তাব পাঠাইয়া 

দেন। হযরত তাহার এ বাসনা পূর্ণ করেন। মায়মুনাকে তিনি সংগে 

করিয়া মদিনায় লইয়া যান। 

এই বিবাহের এক আশ্চর্য ফল ফলিল। বারেজ্জ খালিদ ছিলেন মায়মুনার 
আপন ভগিনীর পুত্র। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে: এই খালিদের 
অনাধারণ বীরত্ব ও রণ চাতুর্ষের ফলেই ওহদ যুদ্ধে মুসলমানদিগের ভাগ্য-বিপর্য় 
খটিয়াছিল। মায়মুনার বিবাহের পরেই খালিদ অগপ্রত্যাশিতভাবে মদিনায় 

গিয়৷ হযরতের হাতে হাত রাখিয়া! ইললাম গ্রহণ করিলেন। শুধুকি খালিদ? 

আরও ছুইজনকে তিনি সংগে লইয়া গেলেন; একজন যক্কার প্রপিদ্ধ কৰি 
আমর, অন্তজন কা”বা-গৃহের কুঞ্জি রক্ষক ওসমান-বিন্তাল্হা। এই তিন 

জন শক্তিমান পুরুষের ইসলাম গ্রহণে কোরেশদিগের মেরুদণ্ড যে একেবারে 

ভাতিয়া পড়িল দে কথ! বলাই বাহুল্য । 
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হযরত মকায় গিয়া কোরেশদিগের আভ্যন্তরীণ হুর্বলত! নিজেও লক্ষ্য 

করিয়া আসিয়াছিলেন। একমান্জ আবুস্থফিয়ান ছাড়া এখন যে তাহাদের 

মধ্যে আর কোন উল্লেখষোগ্য নেতা নাই এবং তাহাদের বিষদস্ত যে প্রায় 
ভাডিয়া পড়িয়াছে, এ লত্য আর গোপন রহিল না। চরম বিজয়ের অপেক্ষায় 

তিনি প্রহর গণিতে লাগিজেন। 
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যুতা-অভিঘান 

মক্কা হইতে ফিরিয়া আমিবার পর হষরত বনি-সালেম গোত্রের নিকট একটি 

প্রচার-পংঘ পাঠাইয়া দিল্নে। গোত্রের নেতা ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের 

নিকট আসিয়া বলেন যে, যদি একদল মুনলমানকে বনি সালেম গোত্রের 

নিকট পাঠান যায়, তবে হয়ত তাহারা মুসলমান হইতে পারে। তদনুসারেই 
হযরত ৫* জন মুদলমানকে পাঠাইয়া দেন। তাহারা গিয়া বনি-সালেমদিগকে 

ইসলাম গ্রহণের জন্ত আহ্বান করেন। কিন্তু বনি-সালেমগণ মুসলমানদ্িগকে 

আক্রমণ করিয়া সে আহ্বানের জবাব দেয়। অধিকাংশ মুসলমানই তাহাদের 
হত্তে শহীদ হন অবস্ত এই শহীদদিগের পবিভ্র রক্ত বিফলে যায় নাই। 

এই হিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই বনি-সালেমষগণ নিজেদের ভূল 

বুঝিতে পারে এবং সকলে মুসলমান হইয়া তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করে। 

ইহার পর ১৪ জন মুজ্লমানের আর একটি শাস্তি-সংঘ প্রেরিত হয়__ 

লিবিয়া প্রান্তের জাৎআতলা নাক একটি স্থানে । এখানেও একটা শোচনীয় 
কাণ্ড ঘটে । মুফ্লমানগণ ইসলামের নামে অধিবাসীবুন্দকে আহবান করিতেই 

তাহার তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মুসলমানগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে 

চেষ্টা করেন; কিন্তু একজন ব্যতীত সকলেই শহীদ হছল। 

এই লময়ে আর একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটে । ইগলামের দাওয়াৎপঞ্জ 

ংগে দিয়া হারেস-বিন্-ওমায়ের নামক জনৈক প্রিয় শিষ্তুকে হযরত বসোরার 

শাসনকর্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। ওমায়ের মুতা নামক স্থানে উপনীত 

হইলে শোরাহ, বিল নামক জনৈক থুষ্টান-প্রধান তাহাতক আটক করিয়া ফেলে 

এবং অশেষ যন্ত্রণা দিয়া ইত] করে। কোন দ্বতকে এব্ধপভাবে হত্য। কর! 

সকল দেশের আন্তর্জাতিক নীতিরই সম্পু্ বিরুদ্ধ। এই অন্থায়ের প্রতিকার 

করিবার জন্য হযরত বদ্ধল্ংকল্প হন। 

শুধু দুত্তকে হত] করিয়াই যে খুষ্টান্গণ ক্ষান্ত রহিল, তাহাও নয়। 
রোমব-সম্রাট হিরাক্রিয়াস প্রথমতঃ হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহাম্থৃভূতি, 
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দেখাইলেও, পরে অবস্থার চাপে পড়িয়া তিনিও ইসলামের শত্রু হইয়া দাড়ান । 
দ্রিকে দিকে যখন ইসলামের লাল মশাল জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, তখন তিনি 

বিপদ গণিলেন। কিসে ইললামের এই বিজয়-গতিকে রোধ কর! যায়, ইহা 

হইল তাহার প্রধান চিন্তা । 

এই সময়ে হিরাক্রিয়াসের মনোভাব যে কিরূপ ছিল, তাহ একটি ঘটনায় 

স্থপ্রকট হুইয়া আছে । ফারোয়! নামক, জ্রনৈক আরব-ধুষ্টান তখন সিরিয়াপর 

“মা-আন' প্রদেশের শাপনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। ব্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি 
মুনলমান হন এবং একখানি পন্র লিখিয়া হযরতের আন্ছগত্য প্রকাশ করেন। 

এই সংবাদ শুনিয়া হিরাক্রিয়াপ পদোন্তিব্র প্রলোভন দেখাইয়। ফারোযক্াকে 

পুনরায় থুষ্টধর্মে ফিরাইয়া আনতে প্রয়াপ পান। কিন্ত ফারোয়া এ 

প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। হিরাক্রিয়াসকে তিনি জানাইয়া দিলেন “আমি 
কিছুতেই রক্থুলুললার ধর্ম ত্যাগ করিব না। যিশ্তুথুষ্ট ই হার পশ্বন্ধে ভবিশ্বাদ্ধাণা 

করিয়া গিয়াছেন, ইহা আপনি নিশ্চত্বই জানেন। আপনিও হয়ত মুদলমান 

হইতেন, কেবল রাজ্য ও প্রতিপতি হারাইবার ভয়ে তাহা! পাগ্গিতেছেন 

না।” 

ক্রুদ্ধ সম্রাট কারোয়ার প্রাণদণ্ডেক আদেশ দিলেন। কিন্তু ইহাতেও 

ফারোয়া বিচলিত হইলেন না। অতুল স্থখলম্পন ও উচ্চ রাঞ্পৰ তুচ্ছ কিয় 

হালিমুখে তিনি মরণ বরণ করিলেন। 

এইথানেই খুষ্টানদিগের ছুক্ৃতির শেষ হইল ন।। মদিনা আক্রমণের জন্ত 

তাহারা গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিল। শোরাহবিল তাহার 

প্রধান পাণ্ডা। 

হযরতের নিকট যথাসময়ে এ সংবাদ পৌছিল। অবিলম্বে তিনি তিন 

হাজার সৈনের একটি অভিযান মুতার দিকে প্রেরণ করিলেন। 

এই অভিযানের নায়ক হইলেন জাযেদ__সেই ক্রীতদান জায়েদ_-হুযরত 

যাহাকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন হাজার লম্তান্ত বংশী 

মোহাজের ও আনসারদিগের নেতা আজ এই ক্রীতদাস। আলির ভ্রাতা 

জাফর, কবি আবছুলাহ-বিন্-রওয়াহা, নবদীক্ষিত বীরযোদ্ধা খালিদ প্রস্ৃতি 

গণ্যমান্ত বছ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই অভিষানে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্ত 

বার শীর্ষে স্থান লাভ করিলেন জায়েদ | জাফর আবিসিনিয়া হইতে সবেমাত্র 

মঙ্দিনায় আসিয়াছিলেন, বংশমর্ষদার মোহ হয়ত তখন তাছার মনে জাগিয়। 
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ছিল, তিনি তাই প্রথমতঃ জায়েদের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে কুন্টিত হইতে- 

ছিলেন; কিন্ত হযরত যখন জাফরকে একটু মু ভত্লন। করিয়া ইসলামের 

লাম্য-মৈত্রীর বিষদ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন জাফর নীরব হুইলেন। দ্বিরুক্তি 
না করিয়া তিনি অন্থান্ত সকলের মতই জায়েদকে নেতা বলিয়া! স্বীকার 

করিলেন। 

বিস্ময়ের বিষয় বটে! ইললাম মান্ধবকে কোথ! হইতে কোথায় টানিয়া 

তুলিতে পারে, পাঠক তাহ! একবাগ লক্ষ্য করুন। 

এই অভিযান প্রেরণের সময় হযরত যথেষ্ট দুরদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
পূর্ববী অন্থান্ত অভিযানে হযরত মাআ্জ একজনকেই নেতা নিধুক্ত করিয়! 

দিতেন, কিন্তু এবার তিনি অন্তক্ূপ নির্দেশ দিলেন। বলিলেন £ যদি জায়েদের 

পত্তন হয় তবে জাফর এবং জাফরের যদি পতন হয়, তবে আবদছুলাহ.-বিন্- 

রওয়াহা! সেনাপতি পদে বরিত হুইবেন। যদি পর পর তিনজনই নিহত হয়, 
তবে তখন মুসলিমগণ নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের সেনাপতি নির্বাচিত 
করিয়া লইবে। 

যাআাকীলে হযরত «বিদায় পর্বত" পর্ষস্ত অভিযাজ্ীর্দিগের সংগে গেলেন! 

সকলকে উপদেশ দরিয়া বলিয়া দিলেন £ “সাবধান, কোন সাধু-সক্সযালীকে, 

বালক'বালিকাকে বা স্ত্রীলোককে বধ করিও না। শক্রদিগের কোন বুক্ষ 

ছেদন করিও না, কোন গৃহ জ্ালাইয়া দিও না, শুধু আল্লার শক্রকেই বধ 
করিবে এবং সর্বদা আন্তাকে ভয় করিয়া চলিবে” অতঃপর সকলকে শুভাশিস 

জানাইয়া তিনি ফিরিয়া আমিলেন। 

জায়েদ সেনাদল সহ সিরিয়া শীমাস্তে উপনীত হইতেই শুনিচ্ছে 

পাইলেন, “মাতআব' অঞ্চলে একলক্ষ থুষ্টান সৈস্ত তাহাদের জন্য অপেক্ষা 

করিতেছে এবং স্বয়ং কাইসার তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন। এই 

সংবাদে মুসলমানগণ একটু দমিয়া গেলেন। এক লক্ষ স্থসভ্জিত শত্রদেনার 

মুকাবেলায় মাঝ তিন হাজার মুদলিম সন)! সকলে ইতিকর্ভব্য সন্ধে 

পরামশ করিলেন। কেহ ফেহু বলিলেন; অবস্থা যখন এইরূপ তখন 
মদিনায় সংবাদ পাঠানোই সমীচীন । আবছুল্লাহ-বিন-রওয়াহ1! এ কথা সমর্থন 

করিলেন না, উত্তেজিত কে বলিয়া উঠিলেন £ “হে মুসলিম বীরবৃন্, 

এ কী কথা বলিতেছ আজ ? আসিবার সময় তোমরা! তো! লাভ-লোকসানের 

খতিয়ান করিয়া আল নাই। শুধু জয়লাস্ভই তো আমাদের কাম্য নয়» 



তি মুতা-অভিযান 

শাহাদাতও আমাদের কাম্য । জয়লাভ করিতে পারি ভালই, অন্যথায় 

ইসলামের নামে--আল্লার নামে- আমরা শহীদ হইব! জয় হইলেও 

আমাদের লাভ, পরাজয় হইলেও আমাদের লাভ। কেন তবে কুন্ঠিত হইতেছ ? 

শক্রলেনার সংখ্যাধিক্য দেখিয়া কেন তবে আজ ভীত হুইতেছ? কোন তয় 
নাই; চল, তিন হাজার টসম্য লইয়াই আমরা এক লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব । 
ঈমানের তেজে আমরা জয়ী হইব।” 

এই জলস্ত বীরবাণী শ্রবণ করিয়া মূললমানগণ উৎদাহিত হইয়া! উঠিলেন। 
লকল হূর্বলতা৷ সুহূর্তমধ্যে কোথায় ভানিয়া গেল। শক্রর সম্মুধীন হইবার জন্ 
বীরদল তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। 

মুতা নামক স্থানে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। যুদ্ধ আরম্ত হুইল। 
জায়েদ দক্ষতার লহিত টসন্তবিন্তাপ করিয়া যুদ্ধে অগ্রলর হুইলেন। 

ইসলামের জয়-পতাকা তিনি তুলিয়া ধরিলেন। বহুক্ষণ বীরত্বের লহিত 
যুদ্ধ করিবার পর জায়েদ নিহত হুইলেন। তখন জাফর ছুটিয় গিয়া দেই 
পতাকা তুলিয়া লইলেন। কিন্ত কিছুক্ষণ পর তিনিও শহীদ হুইলেন। 
এইবার আবছুল্লার পালা পড়িল। তাড়াতাড়ি তিনি ছুটিয়া আলিলেন; কিন্তু 

ছুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেশিক্ষণ তিষ্টিতে পারিলেন না--শক্রহত্তে অচিরেই 
প্রাণ হারাইলেন। মুসলমানগণ তখন বিপদ গণিলেন। কাহাকে এইবার 
নেতৃত্ব দান করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি পরামর্শ করিবার 
পর সকলের মনোনয়ন পড়িল বীরেন্দ্র খালিদের উপর । খালিদ অল্নানবদনে 

নত মন্তকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন । 
মুহূর্তমধ্যে পরিবর্ভন ঘটিয়া গেল। কোন্ তড়িৎশক্িবলে মুদলমানগণ যেন 

শক্তিমান হইয়া উঠিল; লেনাদলের নষ্ট শৃঙ্খল এবং আহত মনোবল আবার 

ফিরিয়া আদিল। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই খালিদের। 

কিন্ত যেরূপ অবস্থা দাড়াইয়াছিল, তাহাতে লেদিনকার মত বুদ্ধক্ষেত&র 

হইতে পশ্চাদপলরণ করাই খাপিদ * সংগত মনে করিলেন। অতি কৌশলে 

তিনি মুপলিম লেনাদলকে বাচাইয়! হটিয়া আদিলেন। বলা বাছল্য, এই 

পশ্চাদপসরণ থালিদের অসামান্ত রণচাতুধের ফলেই সম্ভব হইল। 

এবূপ একটা বিভ্রাট যে ঘটিবে, মদিনায় বঙ্গিয়া হযরত তাহা আপন 

মনেই বুঝিতে পাঁরয়াছিলেন। হুধরত তাই পূর্ব হইতেই একদল লহকারী 
দেনা মুতা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। যখানভ্তব দ্রুতগতিতে এই দেনাদল 
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আদিয়া খালিদের সছিত মিলিত হুইল । তখন মুসলমানগণ আবার নববলে 
বলিয়ান হইয়া উঠিলেন। নবরূপে বৃযহবিন্থান করিয়া খালিদ আবার 

খৃষ্টানদিগের সম্মুখীন হুইলেন। খুষ্টানেরা বিন্মিতও হইল, ভীতও হুইল । 
ভাবিল, মদ্দিনা হইতে এবার অসংখ্য দেনা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
আলিয়াছে । 

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ প্রচণ্ড বেগে খুষ্টানদ্িগকে 

আক্রমণ করিলেন। একা খালিদের হস্তেই আটখানি তরবারি ভাড়িয়া 

গেল। এই দিন মুদলমান সৈন্যের প্রত্যেকেই এমন দক্ষতার লহিত যুদ্ধ 
করিলেন এবং সর্বত্রই এমন অমানুষিক বীরত্ব দেখাইলেন যে, খৃুষ্টানগণ বেশিক্ষণ 

আর তিষ্িতে পারিল না, ছন্রভংগ হুইয়া পলায়ন করিল । 

মুনলিম বীরদল তখন জয়ধ্বনিতে আকাশ কীাপাইয়া তুলিলেন। বনু 

লুণ্ঠিত দ্রবালহ বিজয়-গৌরবে তাহারা মদিনায় ফিরিয়া আদিলেন। 

জাফর এবং জায়েদকে হারাইয়া হযরত অন্তরে খুবই ক্লেশ অনুভব 
করিলেন। জাফরের গৃহে যাইয়া তাহার পুত্রকন্থা দিগকে কোলে লইয়া তিনি 

আদর করিতে লাগিলেন। জাফরের স্ত্রী আস্না শ্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া 

কাদিতে লাগিলেন । নে কাকা দেখিয়া হযরত স্থির থাকিতে পারিলেন না। 

অশ্রসজ্জল চোখে নীরবে বাছির হইয়া! আসিলেন। 

অতঃপর হযরত জায়েদের গৃহে গমন করিলেন। জায়েদের শিশুকনণ্ত। 

কাদিতে কাছিতে ছুটিয়া আনিয়া হযরতের কোলে ঝাপাইয়া পড়িল। 

হযরতও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তঙ্দষ্টে জনৈক সাহাবা 
হযরতকে বলিলেন £ “ইয়া রহ্থলুল্লাহ। আপনি য্দি এমনভাবে কাদিবেন, 

তবে আমরা কী করিব? একপ করিয়া কাদিতে তো আপনিই নিষেধ করিয়া 

দিয়াছেন 1৮ 

হযরত তাহাকে বুঝাইয়! বলিলেন £ “এ কান্না দোষের নয়, ইহা বন্ধুর 

গ্রাতি সমবেদনা প্রকাশ 1০ 



স্পরিচ্ছেদ £ ৫২ 

অক্কা-বিজয় 

অইম ছিযরী। রমজান মান। 

হোদায়বিয়ার সান্ধর পর দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। 

দদ্ধির একটি দর্ত এই ছিল যে, আরবের যে-কোন গোত্র হযরত মুহম্মদের 
সহিত অথবা কোরেশদিগের সহিত স্বাধীনভাবে যোগাযোগ রাখিতে 

পারিবে, তাহাতে কোন পক্ষই বাধা দিবে না। এই সন্ধির বলে মকার 

“খোজা” জম্প্রদায় মুহম্মদের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং বাঁন-বকর সম্প্রদায় 

কোরেশদ্িগের সহিত যোগ দিল। বনি-খোজা ও ব্নি-বকর গোত্রের মধ্যে 

পূর্ব হইতেই ভীষণ শক্রতা চলিয়া আসিতেছিল। কাজেই খোজাগণ 
মুহম্মদের পক্ষ গ্রহণ করায় ব্নি-বকরগণ তাহাদের উপর কুপিত হইয়! 

উঠ্ভিল; সঙ্জে সঙ্গে কোরেশগণ খোজার্দিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে 
লাগিল। মক্কায় বাদ করিয়া মুহম্মদের সহিত মিতালি? কোরেশ দগের 
শ্রাণে তাহা সহ হইবে কেন? খোজাদ্িগকে জব করিবার জন্ত তাই 
তাহারা বনি-ব করদ্দিগকে উস্কাইয়া দেল । 

“ওঞাতির' নামক একটি নিভৃত পল্লীতে ছিল খোজা গোত্রের বপতি। 

একাদন রাত্রিকালে স্ত্রীপুত্পরিঞ্জনলহ তাহারা স্থথে ঘুমাইয়া আছে, এমন 

লময় কোরেশ ও বনি-বকর গোজ্ের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে পঙ্জিত হইয়া 
তাহাদের পল্লীতে আক্রমণ করিল। এই অতফ্িত টৈশ আক্রমণের ফলে 

নিরীহ খোজাদিগের বছ নরনারী প্রাণ হারাইল। অনেকে প্রাণভয়ে 

ছটিয়া গিয়। কা'বা-গৃহে আশ্রন্ন লইল। কা'বার চতুঃসীমার মধ্যে নরহত্যা 
নিষিদ্ধ ছিল্, কিন্তু পাষণগ্ডেরা পেকথাও ভৃলিগা গিয়া খোজাপদিগকে ধরিয়া 

নিরভাবে হত্যা করিল। 
এই হত্যাকাণ্ডের পর খোজাগণ হযরতের নিকট ইহার প্রতিকার 

প্রার্থনা করিল। হযরত দেখিলেন : রাক্গনীতি বা ধর্মনীতি--যে-কোন 

দ্বিক দিয়াই তিনি এখন খোজাদিগকে লাহায্য করিতে বাধ্য। বিভিন্ন 

জাতি যখন আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক ( ০00628156 ৪100 ৫9109156 ) 

সন্ধিস্থতে আবন্ধ হয়, তখন একের বিপদে অপরকে সাহছাব্য করিতেই হুয়। 
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লতর্কতার সহিত লমন্ত আয়োজন চলিতে লাগিল। অভিযানের সমস্ত 

পরিকল্পনা গোপন রাখিয়া তিনি নৈন্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন । এমন 

কি, প্রথম জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকরও এ লম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন 
নাই। অভিযানের দংবাদ যাহাতে মক্কায় না পৌছিতে পারে, হযরত 
সে জন্ত মদিনার চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইলেন। 

এরূপ করিবার উদ্দেশ কি? পাঠকের মনে এ-প্রশ্ন জাগিতে পারে। 

উদ্দেশ্ত আর কিছুই নহে: মন্কা অভিযানের সংবাদ যদি কোরেশগণ 
পূর্বাহেই জানিতে পারে, তবে তাহারাও বিপুল লমরায়োজন করিবে, 

ফলে একটা ভীষণ রক্তারক্কি কাণ্ড ঘটিবে এবং কোরেশকুল নিল হইয়া 
যাইবে। হযরত এইক্সপ ধ্ৰংসমূলক বিজয় চান নাই; চাহিয়াছিলেন 
কোরেশদিগকে রক্ষা করিতে-_-তিনি চাহিয়াছিলেন প্রেম দিয়া জয় 

করিতে, মানবতা দিয়া জয় করিতে । এই জন্ই তিনি কোরেশদ্রিগকে 

প্রস্তুত হইবার কোন অবসর দেন নাই। 

হাতিব নামক হযরতের জনৈক বিশ্বস্ত লহচর এই লময় একটি কাণ্ড 

করিয়া বসিলেন। হুধরতের সহিত তিনি মদিনায় আমিয়াছিলেন, কিন্ধ 

তাহার স্ত্রীপুত্রাদি তথন পধনস্ত মক্কায় অবস্থান করিতেছিল। এজন্ড তিনি 

আশংকা করিতেছিলেন, মক্কা-আক্রমণের সময় তাহার স্ত্রীপুত্রের উপর 
কোরেশগণ চরম লাঞ্চনা করিবে। এই কারণে কোরেশদিগের সহান্ভূতি 

আকর্ষণের বাসনায় তিনি একখানি গোপন পক্জরলহ উম্মে-সারা নায়ী জনৈক 

ক্রীতদাপীকে মক্কায় পাঠাইয়া দেন। সেই পক্রে মক্কা আক্রমণের সংবাদ 
দিয়া কোরেশদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়! হইয়াছিল । আশ্চর্যের বিষয় 
হযরত এই গুগ্তকথা কেমন কাঁরয়া জানিতে পারিলেন। আলি ও 

জবায়েরকে ডাকিয়া বলিলেন: “শীদ্ যাও, রওজা-খাক নামক স্থানে ন। 

পৌছিয়া দম লইবে না। সেখানে গিয়া দেখিবে, একজন ক্রীতদাশীর 
নিকট একখানা পত্র আছে, দেখান লইয়া আইল ।” 

আদেশ শ্রবণমাত্র আলি ও জুবায়ের অসশ্বারোহণে ভ্রুতগতিতে নিদিষ্ট 

স্থানে গিয়া পৌরছিলেন। দেখিলেন, উম্মেসারার নিকট লত্যই একখানি 
পত্রে রহিয়াছে । পদ্রেসহ ক্রীত্দাসীকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহারা হযরতের, 

হন্যে অমর্পণ করিলেন। 

এই কার্ধের জন্ত হাতিবের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হইল। হাতিবের 
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ইহাই চিরাচরিত নিয়ম । হযরত তাই আশ্রিত খোজা লম্প্রদায়কে লাহাষা 
করিবার জন্য প্রস্তত হইলেন। কিন্ত লোজানুজি কোরেশধিগের বিরুদ্ধে 

যুদ্ব-অভিষান না পাঠাইয়। তিনি প্রথমতঃ তাহাদের নিকট দূত পাঠাইলেন। 

দুতের মারফৎ এই কর়টি প্রস্তাব পাঠান হইল 

(১) হয় তোমরা বনি-খোজা গোত্রকে উপযুক অর্থ দিয়া এই 
অন্তায়ের প্রতিকার কর; 

(২) নয় তো বনি-বকর গোত্রের সহিত লকল সম্বন্ধ ছিন্ন কর? 

(৩) নয় তো হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হইয়াছে বলিয়া দ্বোষণা কর। 

কোরেশদিগের মন পূর্ব হইতেই বিষাক্ত হইয়া ছিল; কাজেই এই 
তিনটি সর্ভের মধ্যে শেষোক্ত সর্তটিই তাহার! গ্রহণ করিল। উৎনাছের 

সহিত তাহারা বলিয়া! দিল ঃ আমরা তৃতীয় সর্ভই মানিয়া লইলাম। 

দুত মদিনায় ফিরিয়া আগিয়া হযরতকে নব কথা বলিলেন। হযরত তখন 

বুঝিলেন, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর! ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। 
এদিকে কোরেশ-নেতা আবুক্থকিয়ান একটু ভীত হইয়া পড়িল। 

হোদায়বিয়ার লক্ষি বাতিল করিয়।৷ তাহারা যে ভাল কাজ করে নাই, ইহা 

বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল নাঁ। হয় তো শীপ্রই মুহম্মদ মঞ্কা আক্রমণ 

করিবে-_-এ আশংকাও তাহার মনে জাগিল। নে তখন তাড়াতাড়ি মাঁদনায় 

আলিয়া হযরতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলঃ “বনি-বকর গোত্রকে সাহায্য 

করিলেও হোদায়বিয়ার সন্ধি তো তাহাতে ক্ষুণ্ন হইতেছে না। আমরা লে 

সদ্ধি মানিয়। চলিতে প্রস্তত আছি।” 

কিন্তু এ ধৌকাবাজিতে হযরত ছুলিবেন কেন? তিনি বলিলেন ঃ 

প্হোঁদায়বিয়ার সান্ধি যদি মাশিয়া চলিবে, তবে উপযুক্ত অর্থ দিয়া বনি- 

খোজ।দিগের ক্ষতিপূরণ করিতেছ না কেন? যদি ইছা করিতে, তবেই 

বুঝিতাম ষে সত্যই তোমরা আমার সহিত শান্তি রাখিতে ইচ্ছুক। শুধু 

মুখের কথায় চলিবে না !” 
আবুস্থফিয়ান এ কথায় জবাব দিল না। মদিনার মসজিদ-প্রাংগণে 

ফ্াড়াইয়া সে ঘোষণা করিল £ “মদিনাবাশীগণ, শোন, আমি হোদায়বিয়ার 

লদ্ধিকে পুন:স্বাপিত করিয়৷ গেলাম।” এই বলিয়া সে মদিনা ত্যাগ করিল। 
হযরত বুথ! কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। অনতিবিলদ্ষে 

তিনি যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। 
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হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া! অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। নিজ 

পরিবারের নিরাপত্তার জন্তই যে তিনি এ-কার্য করিয়াছেণ, ইহ ছাড়া 

যে তাছার মনে অন্ত কোন দৃরভিপন্ধি নাই, এ কথা তিনি বুঝাইয়া 
বলিলেন। উগ্রমনা ওমর হাতিবের এই কৈফিয়তে সন্ত্ট হুইজেন নাও 

তিনি হাতিবকে এর্দান' মারিবার জন্য হযরতকে বলিলেন । কিন্তু হযরত 

হাতিবের টকফিম়ুৎ সত্য বলিরা বিশ্বাস করিলেন। ইসলামের জন্য 

হাতিবের সেবা ও ত্যাগও নগণ্য 'ছল না। কাজেই হযরত তাহাকে ক্ষমা 

করিলেন । 

দেখিতে দেখিতে দ্রশ হাজার মুপলিম দৈগ্ের এক বিরাট বাহিনী 
প্রস্তত হইয়া গেল। ১*ই রমযান তারিখে হযরত সকলকে লইয়া মদ্দিনা 
হইতে যাত্ঞা করিলেন । “দশ সহত্ত ন্ায়নিষ্ট সহচরসহ তিনি আমিলেন”” 

হযরত"মূদার এই ভবিস্দ্ণী আজ সফল হুইতে চলিল। 
মক্কার উপকণ্ঠে “মার-উজ-জহরান, নামক গিরি-উপত্যকায় আসিয়া 

হযরত শিবির-সম্িবেশ করিলেন । সন্ধ্যার পর খাছ প্রস্ততির জন্য শিবিরে 

অগ্নি প্রজ্লিত হইলে পর্বতটি এক অপূর্ব দৃশ্ঠ ধারণ করিল। মক হইতে 
কোরেশগণ সে দৃশ্ট দেখিয়া একেবারে স্মিত হুইয়। গেল। এতবভ অভিযান 
লইয়া হযরত এত শীঘ্র যে মক্কা আক্রমণ করিবেন, কোরেশগণ তাহা 

ক্বপ্েও ভাবতে পারে নাই । এই অভিযানের পূর্বায়োজন সম্বন্ধবেও তাহারা 
আজ গধস্ত কোন খবর পায় নাই- এতই পংগোপনে ও সতর্কতার পহিত 

বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । 

কোরেশ নেতা আবুন্রফিয়ান হতভম্ব হইয়া পড়িল । কী করিবে, কিছুই 
বুঝিতে পারিল না। মদিনাবাপীরা সত্যসত্যই তাহার্দের সহিত যুদ্ধ করিতে 

আপিতেছে কিনা, সৈম্ত-সংখ্যাই বা কত, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য তাহার 

বড় কৌতুহল জন্সিল। রান্রিবেলায় হাকিম ইবনে-নিজাম এবং বৃদায়েল 
নামক দুইজন সহচরলহ সে উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইল । 

সহসা কুষ্ণবর্ণের কয়েকটি ছায়ামুতি তাহাদের সম্মুখে আপিয়া গম্ভীর প্বরে 
ঘোষণ। করিল £ “'ঈাডাও, তোমর। বন্দী ।” 

ওমর একদল রক্ষী সৈম্তসহ ছল্পবেশে চতুর্দিকে পাহারা দিয়া ফিরিতে- 

ছিলেন; আবুক্ৃফিয়ান, ও তাহার বন্ধুছয় তাছাদেরই হস্তে বন্দী হইল। 

ওমর বন্দীঅয়কে লইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হুইলেন। 
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প্রাণের বৈরবী--ইসলামের বৈরী--আল্লার বৈরী এই আবৃক্ককিয়ান। স্দীর্থ 
একুশ বৎসর ধরিয়া! হযরতের উপর এবং নিরপরাধ মুললমানদিগের উপর কী 
নিষ্ঠর অত্যাচারই না করিয়াছে সে। এছেন শত্রুকে হাতে পাইয়া স্ুরনবী কী 
করিলেন? কোত্ল করিবার ছকুম দিলেন? ন!। গালাগালি দিলেন? 

তা-ও না। মহাপুরুষের অন্তর করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। কোরেশ ॥ 

নেতার ভ্রান্তি ও পাপের জন্য তিনি বেদনা অনুভব কগিলেন। করুণামধুর 

স্বরে আবুস্তফিয়ানকে লঙ্বোধন করিয়া বলিলেন: “আবুন্্ফিয়ান, এখনও 
কি তোমার ভূল ভাঙবে না? "এখনও কি তুমি আমাকে আল্লার রসুল 

বলিয়। ম্বীকার করিবে ন1? এখনও কি দেবদেবীকে সতা বলিয়া বিশ্বাপ 
করিবে ?” 

আবুস্ৃফিয়ান উত্তর দিল: “কিছুদিন যাবত এই প্রশ্ন আমারও মনে 
জাগিয়াছে। দেবদেবীকে কী করিয়া আর এখন ত্য বলি? তাহারা মত্য 

হইলে নিশ্চয়ই এই বিপদে আমাদিগকে গাহায্য করিত।” 
আবুহ্ফিয়ানের মনের আধার কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হযরতের প্রাণ 

খুশীতে ভরিয়া উঠিল। বলিলেন; "তবে আর কেন? বল, লাইলাহ। 

ইল্লাল্লাহু মুহ্মদর রসুলুল্লাহ. !” 
আবুস্ৃফিয়ানের প্রাণ এ কথায় জম্পূর্ণ সায় দিল না। আলো-আধারের 

মাঝখানে দোল খাইতে খাইতে ঘোষণা করিল: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 

মুহম্মদর বস্থলুল্লাহ্ ।” 

হযরত এখন আবুস্ফিয়ানের মনের অবস্থা বুঝিয়া ইহাতেই লস্তষ্ট হইলেন । 

সত্য যে ধীরে ধীরে তাহার আপন আসন সম্পূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া লইবে 

এ কথ! তিনি জানিতেন। 

হুযপত তখন আবুন্ৃফিয়ানকে সাগ্রহে আলিংগন করিলেন। এক অপূর্ব 
বিহিশ তী দৃষ্ত ফুটিয়া উঠিল । চিরজীবনের বৈরী আজ তাহার মিত্র হইতেছে ! 
আজ তাছারই নিকট সে আত্মসমর্পণ করিতেছে! কত বড় বিজয় এ! 
এতদিনকার লব বিজয় অপেক্ষা এই বিজয়কেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া! মনে 

করিলেন। 

আবুস্থৃফিয়ান নম্রভাবে বলিলেন £ “মুহম্মদ, তুমি কোরেশদিগকে আজ 
ধ্বংস করিয়া ফেলিবে? আজ যদি তুমি অঙ্কগ্রহ না দেখাও, তবে তোমার , 

'্বজাতি ও স্থগোজ্রের লোকেরা নিশ্চিহ্ হুইয়া যাইবে ।” 
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এই দময় হযরতের চাচা! আব্বাসও হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আদিলেন। এতদিন তিনি কোরেশদিগের ভয়ে প্রকাস্তে ইসলাম গ্রহণ 

করেন নাই? কিন্তু অন্তর তাহার চিরদিনই হযরতের পানে উন্মুখ হইয়া 

ছিল। সুযোগ বুঝিয়া এখন তিনি হুষধরতের লহিত যোগ দিয়া প্রকান্ডে 

ইপলাম গ্রহণ করিলেন। আবৃস্থফিয়ানের পক্ষ হুইয়া তিনি বলিলেন £ 

“মুহম্মদ, আবুস্কিয়ান ছিলেন এতদিন কোরেশদিগের নেতা । আজিকার 

দিনে তুমি তাহাকে একটা-কিছু বিশেষ অনুগ্রহ দেখাও, নতুবা তাহার 

পদমর্যাদা থাকে না ।” 

হযরত বলিলেন £ নিশ্চয়ই আমি সে মর্যাদ। তাহাকে দিব।” অতঃপর 

আবুহ্ছফিয়ানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন £ “নগরে গিয়া ঘোষণা করিয়া 

দাও, আবুন্ৃফিয়ানের নাম যাহারা করিবে, অথবা তাহার গৃহে যাহারা 

আশ্রয় লইবে, তাহাদ্দের কোন ভয় নাই। এতদ্যতীত নিজগৃহে যাহারা 

আবদ্ধ থাকিবে, অথবা কা'বা-গৃহে শরণ লইবে, তাহাদ্দিগকেও আজ আমি 

কিছু বলিব না ।” 

আবৃহ্ৃফিয়ান তাড়াতাড়ি মক্কায় ফিরিয়া গিয়া উচ্চক্ঠে বলিতে লাগিল £ 

"কোরেশগণ, শোন, মুহম্মদ দশ হাজার টৈন্ত লইয়া আমাদের দুয়ারে 

জগ্ডায়মান। আজ আর কাহারও নিত্তার নাই। যে-কেহু কা'বা-গুছে অথবা 

আমার গৃহে আশ্রয় লইবে, অথবা নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকিবে, সে-ই আজ 

নিরাপদ । জানিয়া রাখ, আমি আর এখন তোমাদের দলপতি নই, আমি 

এখন মুললমান ।” 

কোরেশগণ আতংকে অধীর হুইয়া উঠিল! কেহু বা কা'বা-গৃছে কেছ বা 

আবুহফিয়ানের গৃহে ছুটিয়া গিয়া আশ্রপ্ন লইতে লাগিল, কেহ বা তাড়াতাড়ি 

গৃহদ্ধার বন্ধ করিয়া দিল। 

প্রত্যুষেই বীবনবী নগর-গ্রবেশের আয়োজন করিলেন । বিভিন্ন দলপতি- 

দিগকে বিভিন্ন দিক দিয়া মক্কা-প্রবেশের আদেশ দিলেন, কিন্ত কাহাকেও 

আজ আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন। নিশান উড়াইয়া কাতারে 

কাতারে দেনাদল বীরপদভরে চজিতে লাগিল। নকলের শেষে ক্রীতদাস 

জায়েদের পুত্র ওপামার লছিত হযরত একই উটের পিঠে চড়িয়া নীরবে 

অগ্রপর হইতে লাগিলেন; কী মহুনীয় এই দৃষ্ত | ক্ষীতদাপের লম-আসনে 

আজ এই লগ্রাট! অন্ত কোন দেনাপতি হইলে আজ কী আড়ম্বরেই 
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না নগর-প্রবেশ উৎমব সম্পন্ন হইত! চতুর্দোলায় চড়িযা তিনি নিশ্চয়ই 
'বিজয়মত্ত দেনাদলের পুরোভাগে থাকিতেন। কিন্তু হযরত চলিয়াছেন আজ 
বার পিছনে দামান্ত একটি উটে চড়িঘ!! তাও আবার একজন ব্রীতদানকে 

পার্থে বসাইয়া। নত মস্তকে বিনীতভাবে কলের আড়াল দিয়া বিজয়ী 

বীর আজ মুখ লুকাইয়! চলিয়াছেন। ইহা শুধু তাহার পক্ষেই সম্তব-_মাস্থষকে 

যিনি অকপটে ভালবাসেন-_মান্থষের অজ্ঞানকৃত অপরাধকে ধিনি স্মমার 

চক্ষে দেখেন--সকল বিজয়ের মাঝখানে ধিনি একমাস আল্লার করুণাম্পশ 

'অন্থভব করেন। 

হযরতের হৃদয় বাস্তবিকই আজ ভাবের আবেশে বিহ্বল। দীর্ঘ একুশ 
বৎসর ধরিয়া শত অত্যাচার ও নিগ্রহছ ভোগ করিয়৷ বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ 

বাছিয়া আজ লাফল্যের স্বর্ণশিথরে আরোহণ করিতেছেন। কল কাটা আজ 

ফুল হুইয়৷ ফুটিয়া উঠিতেছে। অতীতের কোনো আঘাত বা বেদনার কথ! 

আজ তাহার মনে নাই, আজ শুধু দার্থকতার আনন্দ-_-আজ শুধু বিজয়ের 
গৌরৰ। আজ বারেবারে তাহার মন্তক কৃতঙ্ঞভাবে সর্বশক্তিমান আল্লার 
উদ্দেশে নত হইয়া পড়িতেছে। 

নগর-প্রবেশের পর হুষরত্ত নর্বগ্রথম শিশ্যবুন্দকে লইয়। কা"বা-শরীফের 
দিকে অগ্রনর হইলেন। পরম ভক্তিভরে কা'বার চতুদিকে দাতবার প্রদক্ষিণ 
করিয়া আসিলেন। বন কোরেশ নরনারী এই লময় কা'বা-গুহে আশ্রয় 

বাইয়াছিল, তাহার! ভয়ে ভয়ে হযরতের গতিবিধির প্রতি নীরবে লক্ষ্য রাবিতে 
লাগিল। তাহাদের মনে আজ মহা ভয়, মহা আতংক । কখন কী শাস্তি 

যেন তাহাদের উপর নামিয়া' আসে, এই ভাবনায় তাহার! আজ ব্যাকুল। 

আত্মকত ঙগকল অপরাধের চেতনা আজ দোযখের অগ্নির মত তাহাদিগকে 

হন করিতে লাগিল । 

হুষরত কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! প্রাণ ভরিয়া 'আল্লছ আকবর, 

ধ্বনি করিতে লাগিলেন; ভক্তবৃন্দের কঠে সে-ধ্বনি রণিয়া রপিয়া ফিরিতে 
লাগিল। কাবার আকাশে-বাতাসে তখন শুধুই তৌহিদের তড়িতপ্রবাহু 

খেলিতেছিল। স্তরে স্তরে সজ্জিত ৩৬*টি প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি 

পড়িতেই হ্যরত তাহাদ্দের নিকট অগ্থগর হইলেন এবং নিজ-হন্তের ছড়ির 
দ্বার! প্রধান দেবযৃতিগুলির কপালে স্ব স্পর্শ দিয় বলিতে লাগিলেন £ 

“লত্য আজ লমাগত। মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যার বিনাশ অবশ্তন্তাবী।” 



বিশ্বনবী ২১২ 

ইহাই বলিয়া তিনি ওমরকে মৃতিগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। 
ওমর হযরতের আদেশ পালন করিলেন। পাষাণ দেবতার অধিকার 

হইতে আল্লার ঘর আজ মুক্ত হইল। আল্লার ঘরে আল্লাহ্ ফিরিয়া 

আসিলেন ! 

নামাজের সময় উপস্থিত হইল । হযরত বেলালকে আযান দিতে 

বলিলেন। উচ্ছুসিত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া বেলাল আঘান দিলেন । দলে দলে 
মুদলমানগণ কা'বা-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন । হযরত দকলকে লইয়া সেইখানে 
নামাজ করিলেন । কোরেশগণ সেই পবিষ্তর দৃশ্ত দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হুইয়া 
গেল। 

নামাধান্তে হযরতের দৃষ্টি পড়িল নমবেত কোরেশ নরনারীর প্রতি । 
সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন £ “কোরেশগণ, বল, আজ তোমরা 
কী ভাবিতেছ ?” 

“আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি,”__তাহার! উত্তর দিল। “দীর্ঘদিন 

ধরিয়া আমরা তোমার উপর যে অত্যাচার করিয়াছি, আঞ্জ ভূমি তাহার কী 
প্রতিফল দিবে তাহাই ভাবিতেছি। 

আপন স্বজাতি ও ত্বদেশবাপীর নি£সহায় অবস্থায় কথা ভাবিয়। মহাপুরুষের 

অস্তর করুণায় গাঁলয়া গেল। এত যে অবিচার, এত যে আঘাত, তবু তিনি 

হাসিমুখে বজিলেন£ “আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই অভিযোগ 
নাই। তোমাদের লব অপরাধ মাপ করিলাম। যাও, তোমরা সকলে 

পাজাদ।” 

এত বড় করুণা-_-এত ৰড় মহিমা কে কোথায় দেখিয়াছে ? এত বড় ক্ষমা 

কে কোথায় করিয়াছে? প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কথা নাই, বলপুর্বক 

ধর্মান্তারত করিবার কোন মতলব নাই। হাতে পাইয়াও যিনি দুষমণকে 

এমনভাবে ক্ষমা! করিতে পার্ডেন, তিনি কত মহুৎ্। কোরেশগণের মুখে কোন 

কথা মরিল না। তাহারা জাগ্রত না স্বপ্রাচ্ছন্প বুঝিতে পারিল না। কোন্ 

এফ অলৌকিক ফাছ্মন্ত্রে তাহার। অভিভূত হইয়। পড়িল। অশ্রদজল নয়নে 

তাহারা হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চকঠে ঘোষণা করিল : 

““জাইলাহা ইলাজাহছ মুহম্মদর রহলুলাহ. 1” 

স্থলে, জলে, অস্তরীক্ষে ইসলামের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়৷ উঠিল। বিশ্ব- 

প্রকতি অনিমেষ নেত্রে এই দৃশ্ত দেখিতে লাগিল। 



৬১৩ মন্কা-বিজয় 

কত হ্বন্দর--কত অদ্ভুত এই বিজয়! রক্তপাত লাই, ধ্বংদ- 

বিভীষিকা নাই; প্রেম দিয়া, পুণ্য নিয়া, ক্ষমা দিয়া এই বিজয়। 
পৃথিবীর ইত্ডিহালে বু চমকগ্রদদ বিজয়-কাহিনী লিপিবহ্ধ হইয়া আছে; 
বু বীর-সেনাপতি বছ ধেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্ত 

এতবড় রস্তবিহীন মহাবিজয়া কোথাও কেহ ্েখিয়াছে কি? এবিজপ্র 

নৃত্বন যুগের হবারোদ্ঘাটন করিয়াছে; ইহার মধ্যে দিয়া জগতে নব- 
জাতি, নবরাষ্ট্রী ও নবলভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ধ কুসংস্কারের চাপে 

পড়িয়া ধরণী এতদিন আঁড়ই হইয়া ছিল, পাপ-পংকে তাহার প্রগতি পথ 
রুদ্ধ হইয়া! গিয়াছিল, বিকৃত নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে মন্ুষ্য-বসতি 

একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ধণশী 

আবার নববৈচিজ্যে লমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহাসাগরের ঢেউ আলিয়া ইহার 

সকল জঞ্জাল ভাসাইয়া লইয়া গেল; মহান্থধষের জ্যোতিঃ আসিয়া! 

ইহাকে আলোকে-পুলকে উদ্ভাপিত করিয়া! দিল, মানুষ আবার নূতন 

জীবন লাভ করিল। কে ফুটিল নৃতন ভাষা, বক্ষে জাগিল নৃতন আশা, 
চক্ষে লাগিল অনস্ত লস্ভাবন।র শ্বপ্র। জগতের ইতিহাসে তাই তো! এ এক 

মহাম্মরণীয় দিন। 

মক্কাবিজয় তাই কোন বিশেষ একটা দেশবিজয় নয়__ ইহা বিশ্ববিজয় | 

খ বিজয় কোরেশদিগের উপর নয়»মিথ্যার উপর ইছা সত্যের বিজয়, 

অন্ককারের উপর ইহা আলোকের বিজয়। নিপীড়িতা ধরণী যুগবুগ ধরিয়া 

এই মুক্তি-ফৌজেরই স্বপ্ন দেখিতেছিল। এই দিথ্বিজয়ী মহাপুরুষেরই প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। 



পরিচ্ছেদ £ ৫৩ 

মক্কা-বিজয়ের পরে 

মক্কা-বিজয়ের পরের দিন। 

কাল আর আজ! কত পার্থক্য! কত ওলট পালট! কাল যেখানে 

প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিিমা৷ পূজা হইয়াছে, আজ সেখানে তৌহিদের কল- 
ঝংকার উঠিতেছে! কাল যাহার! দেবতাকে আপন জানিয়া মানুষকে দূরে 

ঠেলিয়া শিয়াছে আজ তাহারাই দেবতার্দিগকে নির্বাসিত করিয়! মানুষকে 

বুকে টানিয়া লইতেছে ! কাল ছিল যে পরম শত্রু, আজ পে হইয়াছে অস্তরতম 
বন্ধু! নিয়তির কি বাঁচজ্র পরিহাস ! 

মক্কা-বিজয়ের পর হুষরত নগরবাসীদ্দিগের নিকট সাধারণ ক্ষমা ও 

অভয়বাণী ঘোষণা! করিলেন। আবুস্ফিয়ানের স্ত্রী হিন্বা--ওহদ-যুদ্ধে যে 
হামজার হৃদপিগ চিবাইয়া খাইয়াছিল, সেও আজ ক্ষমা পাইল। ফোজালা 

নামক এক পাষণ্ড কা'ব শ্রদক্ষিণের সময় হযরতকে হত্যা করিবার চেষ্টা 

করিয়া ধরা পড়িয়াছিল; মহানবী আজ তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। 

আবৃষহলের পুত্র ইকরামা--ঘে এই হত্যার ষড়যন্ত্রে দংশ্লি্ই ছিল এবং 
প্রাণভয়ে সমুদ্রতীরে পালাইয়া গিয়া একখানি বিদেশগামী জাহাজে দেশত্যাগ 
করিতে উদ্যত হুইয়াহিল তাহাকেও তিনি অভয় দিয় কিরাইয়া আনিলেন । 

'রহ মতুজিল-আলামিনে'র করুণা-ধারায় আজ শত।০কণ হৃদয় অভিপিক্ত হুইয়া 

উঠিল । 

নগর-পীমার মধ্যে হযরত রক্কপাত নিষেশু করিয়া দিলেন। কিন্তু 

খোজাগণ স্বণক্ষীয়দিগের বিজয়ের হুযোগ লইয়া বনি বকর গোত্রের কতিপদ্থ 

লোককে পহুদা আক্রমণ করিফা বলিল এবং একজনকে নিহত করিয়া 

পূর্পোষিত শুতিহিংপাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। লংবাদ শ্রবণ মাজ্র হযরত 

খোজাদিগকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বলিয়া দিলেন ₹ “নিহত 

ব্যক্কির রক্তপণ আমি নিজ হইতে দিতেছি; কিন্ত সাবধান, এখন হইতে 

যেক্হে ন্রছৃত্যা করিবে, তাহাকে নিজের রক্ত দিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে 
হুইবে।» 



৩১৫ মক্কা-বিজয়ের পরে 

মক্কার উপকঠে কতিপয় গোত্র বাস করিত। হযরত তাহাদের 
নিকটেও শাস্তির বাণী প্রেরণ করিলেন | বীরবর খালিদকে বনি-বাজিম। 

গোত্রের নিকট পাঠান হইল। খালিদ গিয়া তাহাদিগকে ইসলামের নামে 
আহবান করিলেন। কিন্তু বনি-যাজিমাগণ তাহার প্রত্যুততরে খালিদের 
প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার আরম্ভ করিল। যুদ্ধমনা খালিদ এ ধুইতা সহ 

করিতে পারিলেন না। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত 

হইল এবং বনি-যাজিমাদিগের কয়েকজন লোক প্রাণ হারাইল। হযরতের 
নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন তিনি খালিদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট 

হইয়া উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া উঠিলেন £ “ইয়া আল্লাহ্, ভুমি জান, খালিদের 
এই কার্ষের দছিত আমার কোন সংম্রব নাই।” এই বপিয়া তিনি উপযুক্ধ 
রক্তপণপহ আলিকে বনি-যাজিমার্তিগের নিকট পাঠাইয়া ধিলেন। আলি 
গিয়া বনি-যাঞজিমাদিগের প্রাত হযরতের সহাহ্ুভূতি জ্ঞাপন করিলেন 
এবং উপযুক্ত পণ অপেক্ষাও কিছু বেশী অর্থ তাহাবিগকে দিলেন। 

বন্দি-যাজিমাগণ যখন দেখিল হযরতের মনে কোন অপদঠিগ্রায় নাই, তধন 
তাহারা শান্ত হইল এবং হযরতের উদার ব্যবহারে যুদ্ধ হইয়া ইসলাম 
গাহণ করিল্। 

বিজয়ের উন্মাদনা প্রশমিত হুইলে দলে দলে লোক আপিয়া হযরতের 

নিকট দীক্ষা লইতে লাশিল। অবিশ্বাণী নরনারীর অন্তরের অবরুদ্ধ 
ভক্তপ্রেম আজ যেন গৈরিকনিঃআ্রাবে ঢালিয়া পড়িল। ভক্কপ্রবর 

আবুবকর তাহার শুন্র.কশ কুজপৃষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা আবু-কোহ1কাকেও হযরতের 
নিকট লইয়া আনিলেন। বৃদ্ধ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। 

পৌত্তলিক বেশেই তিনি এতদিন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। আবুবকর 
যখন তাহাকে আনিয়া হযরতের সম্মুথে উপস্থিত করিলেন, তখন হযরত 

পদন্ত্রমে উঠিয়া দাড়াইলেন এবং আবুবকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ 
"কেন উহাকে এখানে টানিয়া আনিয়া কষ্ট দিলে? আমাকে বলিলে তো 
আমিই নিজে উছ্ার নিকটে যাইতাম।” এই বলিয়া বৃদ্ধকে হাত 

ধরিয়া হযরত নিজের পাশে আনিয়া বসাইলেন এবং তাহার হাতখানি 
আপন বুকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন; “আল্লার সত্যধর্মকে এইবার 

গ্রহণ করুন।” বৃদ্ধ ভক্তিগদগদচিতে সম্মতি জানাইলেন ; কম্পিত ওষ্ঠে তিনি 

কলেমা-শাহাদৎ পাঠ করিলেন: আশহাদো-আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 



বিশ্বনবী ৩১৬ 

ওয়াহাদাহছ জা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদে। আনা মুহাম্মাদান আবদুহছু 

ওয়া রহুলুহু |” (লাক্ষ্য দিতেছি: আল্লাহ্ ছাড়া কেহই উপান্ত নাই, 

তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং আরও দাক্ষ্য 1দতে ছি যে মুহম্মদ তাছার বান্দা ও 

রস্গল।) 

মন্কার বাহিরের দ্দিকে হযরতের দৃষ্টি পড়িল । বহুদিন পরে স্বদেশের বুকে 

ফিরিয়া আপিতে পারিয়া তিনি আনন্দিত হুইলেন। মক্কার আকাশ-বাত।ল 

ও পথ-প্রাস্তর আজ তাহার বড় ভাল লাগিল। উচ্ছ্বাসভরে তিনি বলিয়া 

উঠিলেন £ পহে আমার প্রিয় জন্সভূমি, পৃথিবীর মধ্যে আমি তোমাকে 
ভালবাসি। আমার ম্বদ্দেশবাণ আমাকে অতাড়াইয়া না দিলে আম 

তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করিতাম না ।” 

কা'বা-শরীফের চতুদিকে যে লীমা-প্রাচীর ছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়া- 
ছিল। হযরত তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামতের ব)বস্থা কাঁরলেন। ওসমান- 

বিন্তাল্হা ছিলেন কা+বাঁশরীফের চাবি-রক্ষক। হযরত তাল্হাকে ভাকয়! 

কাবার চাবি পুনরায় তাহারই হস্তে অর্পণ করিলেন। হামজ। ছিলেন 

জমজমের পানি লরবরাহছের বর্তা) হযরত তাহাকেই শেই পদে বাল 

বাখিলেন। 

এইজব ছোটখাটো অনেক ব্যাপারের মধ্য দিয়া হযরতের জহাদয়ত। 

কোঙেশাদগের অন্তর স্পশ কাঁরল। তাহারা বুঝল, হযরত মক ।কে তাহাদের 

মতই ভালবাছেন এবং কাহারও জন্মান বা গ্রতিপাতি নষ্ট করা তাহার 
উদ্দেশ্ট নয়। 

সুযগমত হযরত মক্কাবান)/দিগকে লইয়। এক সভা করিগেন। লেই 

স্ভায় তিনি এক হ্াদয়গ্রাহী ভাষণ 1দলেন। কোরেশাধগকে লাম্য, 
মৈজ্ঞী ও একতার বাণী শুনাইজেন। বছবিলেন£ হে কোরেশগণ, অতীত 

যুগের লমস্ত ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে মুছিয়া ফেল। কৌলিন্কটের গর্ব 

ভূলিয়া যাও। সকলে এক হও। সকল মান্যই দমান_ এ বথা বিশ্বাশ 
কর। আল্লাহ্ বাঁলতেছেন £ 

“ছে মানব, আমি তোমাদের লকলবেই €( একই উপাদানে ) স্্ী-পুরুষ 

হইতে স্বজন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে ও শ।খার 

পৃথক করিয়াছি-_-যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার ।” 
এইকূপে লকল গ্লানি ও লব মাঁলনত। হইতে মুক্ত করিয়া আনিয় 



৬১৭ মকা-বিজয়ের পরে 

হযরত কোরেশ-জাতির অন্তরে দিলেন এক নৃতন ইস্ম্ই-আাষম্; সকল 
তদজ্ঞন দূর করিয়া প্রাণে প্রাণে দিলেন এক অভিনব (প্রেমের বন্ধন । বক্ষে 
দিলেন নূতন আপা, কে দিলেন নৃতন ভাষা, বাহুতে দিলেন নৃতন 
বল, নরলে দিলেন নৃগন স্বপ্ন । এক নৃতন মহাজাতির বীজ আরবের মরুবক্ষে 
নেদিন প্রোখিত হইল । 



পরিচ্ছেদ £ ৫৪ 

হোনায়েন ও ভায়েফ অভিযান 

মন্কা-বিজয়ের পর হুষরত রস্থলে-করিমকে আরও কয়েকটি অভিযানে 

যোগদান করিতে হইয়াছিল । 
হাঁওয়াজিন নামক একটি শক্তিশালী বেছুঈন গোত্র বহুদিন হইতে 

হযরতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমিতেছিল। মন্তার দক্ষিণ-পুব।দকে 
তায়েফের নিকটবতা একটি পার্বত্য অঞ্চলে ছিল তাহাদের ব্সাঁত। নানা 

গ্রশাখায় ইহারা পল্লপবিত হইয়া ছিল। কোরেশদিগের স্তায় ইহারাও ছিল 
পৌত্তলিক । মক্কা-বিজয়ের পুর্ব পধস্ত নানাভাবে ইহারা আরবের 'বভিন্ন 
গোন্ত্রকে হযরতের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া আলিয়াছে। এতদিন মক্কা ছিল 

কোরেশদিগের হাতে, তাই তাহার! নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিত। কিন্তু 

যখন দেখিল, মুহম্মদ মক জয় করিয়া লইয়াছেন এবং কোরেশ ও অথান্ত 

পার্বতী গোত। ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা বিপদ গাঁণিল। 

মুনলিমগণ তাহাদিগকেও অআ।ঞ্মণ বগিতে পারে, এই আশংকায় তাহার! 

কালবিলম্ব না করিয়া হযরতের ীবরুদ্ধে অভ্ভাখানের আয়োজন করিল । 

তায়েফের বনি সকিফ. গোজও হাওয়াইজনদিগের সহিত যোগ দিল। 

এক বিরাট শক্তিশালী অভিযান রচনা কাঁরয়া তাহারা হযরতের বিরুদ্ধে 

অগ্রসর হইল। 

সংবাদ শুনিয়া হযরত তাড়!তাড়ি মন্ক। হইতে সদলবলে বহির্গত হুইলেন। 

দেড় হাজার মদিনাবামীর সাঁহত এবার ছুই হাজার নবদাক্ষিত কোরেশ বীরও 

যোগ দিল। বল। বাহুল্য এই দলের মধ্যে আবুস্থফিয়ান গ্রমুব বোরেশ 

নেতৃবন্দও ছিজেন। কী অপূর্ব পরিবর্ভন। লাঝাজীবন যিনি পৌতলি ₹- 

দিগের নেতারূপে হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই আজ হযরতের 

ভক্তরূপে পৌঁলিবদ্িগের বিরুছে। যুদ্ধ কাঁরতে চলিলেন। 

মাজ-বিন্ জাবাল নামক জনৈক কুরআন-বিশারদ তরুণ মখ্নাবাদীকে 

হযরত তাহার অহর্তমানে মক্কার মু'আন্তিম নিযুক্ত করিলেন। আতার নামক 

আর একজন তরুণ কোকেশ-মুললিমকে মক্কার শাসনবর্তা নিবুস্ত করা হইল। 



৩১৯ হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান 

মক্কা হইতে দলে দলে মুনলিম লৈস্ত বিচি পতাকা উড়াইয়া কুচ করিয়া 
চলিল। এই দৃষ্ঠ দ্বেখিয়া মুসলিম সেনাদল মনে মনে একটু গধিত হইয়া 
উঠিল। চার-পাচ হাজার শক্রর বিরুদ্ধে বারো হাজারের এই অভিযান । 
জয় তো সুনিশ্চিত ! 

কিন্ত আ'লীমূল-গায়িব আল্লাহ বুঝি অলক্ষ্য হইতে এ কথা শুনিতে পাইয়া 
তাহাদের উপর অসন্ধ হইলেন। জয়্-পরাজয়ের মালিক তো মাস্থষ নয়। 
আন্তার ছকুম না হইলে মাঙ্ষের লাধ্য কী যে কিছু করে! আল্লার ইচ্ছার 
সহিত যুক্ত ন৷ হুইলে মানুষের লব আশা, ভরসা, লব শক্তি, সব অহংকার 
ধূলায় লুটাইয়া পড়ে । মুসলমানগণ কি তাহা তখনও শিখে নাই? না 
শিখিরা থাকিলে, তাহাদিগকে ইহা! শিখাইতে হইবে। 

“হোনায়েন' নামক উপত্যকায় পৌছিয়া মুদলমানগণ বাত্রিষাপন করিল। 
ইহার কিছু ধুরেই “আওতান' নামক স্থানে হাওয়াজিন সৈন্য অবস্থান 

করিতেছিল। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, মুদলমানগণ হোনায়েনে 

পৌছিয়াছে, তখন তাহারা প্রস্তত হুইয়া পথের ধারের পৰতগুলিতে আত্মগোপন 
করিয়া রপিজ। 

পরদিন ভোরবেল। মুসলিম পৈন্য হোনায়েন ত্যাগ করিয়া চলিল। চিত্ত 

তাহাদের ভাবনাহীন, পতি তাহাদের নিঃশংক নিরংকুশ । লহ! পথের ছুইধার 

হুইতে হাওয়াজিনগণ মুসলযানদিগকে অঙ্কিত আক্রমণ করিল। বুষ্টধারার 
ক্কায় তাহাদের উপর তীরবধণ হইতে লাগিল । ভীষণ বিএদ! অপ্রস্তত ও 

অসতর্ক অবস্থায় কী করিবে তাহারা? দিশাহারা হইফা তখন সকলে যে- 

যেদিকে পারিল, পলাইতে আরম্ভ করিল। 

মুনলমানদিগের পঞ্চল অহংকার পথের ধৃলায় লুটাইয়া পড়িল। এমন 

অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদিগকে যে হান লজ্জাস্কর পরাজয় বরণ করিতে হুইবে, 

স্বপ্পেও তাহারা ভাবে নাই । এতদিন সংখ্যায় অল্প হইয়া বহুদংখ্য ক শক্রসেনাকে 

জয় করিবার অভিজ্ঞতাই তাহারা অর্জন করিয়াছে, কিস্ত সংখ্যাধিক্যের 

মধ্যে যে শক্ষি নাই-_-এ লত্য তাহারা কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে উপলদ্ধি 

করে নাই । আজ গবস্ষীত মুনলমান নিজে ঠেঁকিয়া সেই সত্য হৃদয়ংগম 
করিল। তাহারা পরিক্ষার বুঝিল, অল্পসংখ্যক হইলেই যে মান্থ্ষ 
পরাজিত হয়, তাহাও যেমন লত্য নয়; অধিকসংখ্যক "হইলেই যে জয়লাত 

করা যায় তাছাও তেমনি সত্য নয়। 



বিশ্বনবী ৩২৬ 

হযরত সবার পিছনে “ছুল্ছুলের” উপর ওয়ার হইয়৷ আমিতেহিলেন। 
মুনলমান দিগের এই ছুর্গাত দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন £ 
“কোথায় চলিয়াছ ? ফিরিয়া দাড়াও । এই যে আমি এখানে | হযরতের 

পার্থখেই ছিলেন আব্বাস। তানও উচ্চৈঃশ্বরে লকলকে ডাকিয়! ফিরাইতে 
লাগিলেন। মুসলমানগণ আত্মস্থ হুইয়া ফিরিয়া দাড়াইল। 

তখন আবার নৃতন বু রচিত হইল। প্রচণ্বেগে মুপলমানগণ হাওয়া 
জিনদদিগকে আক্রমণ করিল । হাওয়াজিন লেন! বেশিক্ষণ নে আক্রমণ লহ 
করিতে পারিল না; রণে ভংগ দিয়া তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 

এমনভাবে তাহারা বিশৃঙ্খল হুইয়া পড়িল যে, রসদপত্্র তো দূরের কথা, 
নিজেদের স্তরীপুত্রকন্ঠাদিগকেও লংগে লইয়া যাইতে পারিল না। বন 
লংখ্যক উট ছাগ ও মেষ এবং বছ পরিমাণ রৌপ্য মুসলমানদিগের হস্তগত 
হইল। কয়েক হাজার টৈম্ত ও নরনারীও বন্দী হইল। 

এইখানে ওহদ-যুদ্ধের কথা স্বত্ঃই আমাদের মনে পড়ে। ওহদ এবং 
হোনায়েন_ছুইটিই মুপ্লমানদিগের দারুণ শিক্ষাক্ষেত্র। ওহদে তাহারা 
জয়ী হইয়া পরমুহূর্তেই পরাজিত হুইয্াছেন; হোনায়েনে তাছারা পরাজিত 

হইয়া পরমুহ্র্তেই জমী হইয়াছে । ভাগ্যচক্রের উত্ধান-পতনে নিজেকে 

কেমন করিয়া সামলাইয়! লইতে হয়, উভয়ক্ষেত্ঞেই মুনলমানের! তাহ! ভাল 
করিয়াই শিখিয়াছে। ওহগ্ধে শিখিয়াছে নেতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিবার শোচনীয় 

পরিণাম, ছোনায়েনে শিখিয়াছে অহংকার করিবার মারাত্মক কুফল। মুপঙ্- 

মানদিগের ঈমানের পরীক্ষাও এই ছুই স্থানে ভীষণভাবে হইয়া! গিয়াছে। 
মুহম্মদ যে সত্যসত্যই আল্লাহ্ প্রেরিত রস্থল, আল্লাহ্ যে কাহার নিত্য-দহুচর 
এবং পরম সম্পর্দেবিপদ্দে আলোকে-আধারে তিনি ষে তাহাকে চালনা 
করিতেছেন, তাহার লাহায্য এবং করুণ! ব্যতীত কোন কিছুই যে দত্তব নয়, 
এ ত্য উভয় স্থানে স্থপ্রকট হুইয়া৷ উঠিয়াছে। হোনায়েনের যুদ্ধ লম্পর্কে 
কুরআনের যে-আয়াত নাজিল হয়, তাহাতেও আল্লাহ্ এই কথাই 
বলিতেছেন £ 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ, তোমার্ধিগকে বহু যুদ্ধে সাহাধা করিয়াছেন_-বিশেষ 
করিয়া হোনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন তোমরা তোমাদের দংখ্যা দেখিয়া 
গবিত হুইয়াছিজে। কিন্তু সংখ্যাবহলতা তোমাদিগকে একটুও উপকার 
করেন নাই ; এই বিশাল পৃথিবী তোমাদের কাছে তখন অত্যন্ত দংকীর্ণ বোধ 
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হুইয়াছিল। কাজেই তোমরা পৃষ্টপ্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলে। 

তারপর আল্লাহু তাহার পয়গম্ধরের উপর এবং বিখালীবিগের উপর করুণা 

বর্ণ করিলেন এবং অশর্ণত ঠপন্ত (কিরিশতা) পাঠাইলেন-তাছা। 

তোমরা দেখিতে পাও নাউ--এবং তোমাদের দ্বাঙা তিনি অবিশ্বাপী- 

দিগকে শাভ্তিদান করিলেন। এবং ইহা! আঁবশ্বাপীদিগের যোগ্য 
পুরস্কার |” -( ৯ ১:১৫-২৬) 

হাওয়াজিনগণ পালাইয়া গিয়া তায়েফ নগরে আশ্রয় হইল । 
আল্ ছিজারা নাম্ উপত্যকায় বন্দী ও লুষ্টিত ভ্রবাসস্ভার রাখিবার বাবস্থা 

করিয়া হযরত তায়েফ অবরোধ করিলেন। তায়েফের ছুর্গ তখনকার দিনে 

খুব অরক্ষিত ছিল। ন্থুদক্ষ তীরম্মাজ বলিয়া তায়েফ দিগের ম্থনাম ছিল, 

তাছাড়া তাহারা একপ্রকার 'আগ্নেয় অস্ত্রের বাবহার জানিত। দুর্গ-মধ্য 

হইতে তায়েকী টৈন্ত তার এবং অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । কিন্তু 
মুদলমানদ্িগের তাহাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি হইল না-_তাছাবা একটু দূরে 

লুরিয়া রহিল। তবে ইহাও নত্য যে, এই অগ্নিবাণের ওয়ে তাহার! হূর্গ 

আক্রমণ করিতেও পারিল না । 

ছুই দগ্তাহ যাবত মুপলমান্গণ ছুর্গ ক্বরোধ করিয়া রহিস? ইহা ছাড়া আর 

কিছুই করিতে পারিল নাঁ। দুর্গের চতুর্দিকে অপংখ্য আঙ্ব বাগের অবস্থান 

হেতু তায়েফীদিগের বেশ সুবিধা হইয়াছিল । আবরণের আড়ালে থাকিয়া 
তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। হুধরত এই অন্থবিধ। দূর করিবার জন্তু 

ব্রাক্ষাকুঞ্জ কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। এমন মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হুইয়া 

যাইতে দেখিয়া তায়েফ-নেতাগণ বিচলিত হইয়া! পড়িল। হযরতের নিকট 

দ্বত পাঠাইয়া এই কার্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাহারা তাছাকে অনুকোধ 
করিল। হযরত বিনানর্ভে তাহাদের এই অন্গরোধ রক্ষা করিলেন। তবে 

নগর মধ্যে ঘোষণ। করিয়া দিলেন £ “তায়েফ-নগরে যে সমস্ত ক্রী তদাশ আছে, 

তাহারা যদি বাহিরে আলির মুন্লমানদিগের সহিত যোগ দেয়, তবে তাহারা 

মুক্ত ।” 

এই ঘোষণা-বাশীতেও তায়েফ-নেতৃবুন্দ উন্গ্ব হইয়া উঠিল। অনেক 

কীতদাদই পালাইয়া হযরতের শিবিরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইসলামের 
গুপ্ত শক্তি তায়েফবালীদের অন্তরে এই প্রথম ক্রিয়া করিল । 

অবরোধে কোনই ফল হুইবে না দেখিয়! হযরত অবরোধ তুলিয়া! লইসকা 
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হিজরাঁয় ফিরিয়া আলিলেন। ভাবিলেন অবরোধই শক্রজয়ের একমাত্র পন্থা 

নছে। বন্ধন দিয়া যাহাদিগকে ধরা গেল না, মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে ধরিতে 

হইবে। 

হিজরায় ফিরিয়া আমিতেই একটি ব্যাপার ঘটিল। বন্দীদিগের মধ্য 

হইতে জনৈক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া! একজন দেহরক্ষী দন্ত হযরতের নিকটে 
আসিয়া বলিল £ ”হযরত, এই বৃদ্ধা বলিতেছে, আপনি তার ছুধ-ভাই। সত্য 

কি?” 

হযরত দেখিলেন, এই বৃদ্ধা সত্যসত্যই শায়েমা-টশশবে যাহার কোলে 

তিনি চড়িয়া বেড়াইয়্াছেন। হযরত অমনি শায়েমার বন্ধন মুক্ত করিবার 
আদেশ দিলেন; তারপর আদর করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন 

এবং সংগে করিয়া মদিনায় লইয়া যাইতে চাছিলেন। কিন্ত শায়েম। তাহাতে 

রাজী হইলেন না। তগন হযরত তাহাকে প্রচুর উপটঢৌকন সহ আপন আত্মীয় 

স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । 

এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া হাওয়াজিনদিগের মনে খুব আশার সঞ্চার হইল। 
কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাহার! হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। 

তাহার! আসিয়া বলিল £ "এই বন্দীদিগের মধ্যে আপনার দুধ-ভাই, ছুধ-ভগিনী 
এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে । ছোট বেলায় আপনাকে আমরাই 

লালন-পালন করিয়াছিলাম। এখন আপনি কত উচ্চ, আর আমরা কত 

তুচ্ছ! অতীতের কথা মনে করিয়া আজ আমাদের &তি সদয় ব্যবহার 
করুন । 

হযরত এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বলিলেন £ 

“তোমরা কোন্টি কিরাইফ্রা চাও। স্ত্রীপুঞ্জনিগকে, না তোমাদের ধন- 
জূম্পদকে ?” 

দুতগণ বপিল £ “ন্্রীপুআজদ্দিগকে | স্ত্রীপুক্বের বিনিময়ে আমরা অন্ক কিছু 

চাহি না।” 

হযরত বলিলেন £ “আগামীকল্য আমার দহিত সাক্ষাৎ করিও । আজ 

আর কিছুই বলিব ন1।” 
পরদিন দুূতগণ আবার হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হযরক্ত 

সুলজমালদিগকে ভাবিয়া বলিলেন £ “ইহাদের নিকট আমি চিরখণীঃ 

আমার ইচ্ছা, বন্দীদিগকে বিনাপণে মুক্তি দেই। তোমাদের মভ কি?” 
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হযরতের ইচ্ছায় কেহই বাধা ছিল না। সমুদয় বন্দী নরনারী বিনাপণে, 
বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করিল। 

এই মুক্তিদানের ফল কী হুইল, কৌতৃহলী পাঠক তাহা লক্ষ্য করিতে 
থাকুন। 

যুদ্ধলঞ্ধ ভ্রব্যাদি হযরত সৈন্তদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। 

এবার মদদিনাবাসীর্দিগকে কিছুই দিলেন না; লমস্তই মক্কার নবদীক্ষিত 

কোরেশ সৈন্থদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিজেন। মদ্দিনাবাসীপিগের মধ্যে 

অনেকে ইহাতে একটু স্ষু্র হইলেন। কিন্তু হযরত সকলকে বুঝাইয়া 

বলিলেন ₹ “কোরেশগণ মারাজীবন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিরা ইহুপরকাল 
উভয়দিক দিয়াই জারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কাজেই তাহাদের প্রতি আমি 
এই অন্ুগ্রহটুকু দেখাইতেছি। আর এই অন্ুগ্রহ এমন কী-ই বা বেশি! 
ছাগল-ভেড়া লইয়া ইহার! ফিরিয়া যাইবে, আর তোমর! আল্লার বহুলকে 
লইয়। দেশে ফিরিবে।” 

মঙ্দিনাবাপী এই উত্তরে অত্যন্ত জন্ধষ্ট হইলেন। তাহারা আশংকা 

করিতেছিলেন, হযরত বুি বা এখন হইতে মক্কার কোরেশদিগের মংগে বাস 

করিবেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর সকলের মন হইতে সেই অমূলক আশঙ্কা 
দূর হুইয়া গেল। 

একদিন হযরতের মহান্থভবতার পরিচয় পাইয়া হাওয়াজিন নেতা 
“মালিক আর স্থির থাকিতে পারিল ন1) হযগতের নিকট আগিয়া সদলবলে 

স্বেচ্ছায় ইসলাষ গ্রহণ করিল। শুধু তাই নয়, যে-তায়েফবাসাদিগের প্জে 
মিশিয়া এতনিন তাহারা হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, এইবার সেই 
তায়েফবাসীদিগের বিরুদ্ধেই তাহারা যুদ্ধ আরম্ত করিয়া দিল। দিনে দিনে 
এমন হইল যে, তায়েফ্বাসাদিগের ঘরের, বাছির হওয়া অথবা পঞ্ুচারণ 

করাদায় হইয়া উঠিল। মুসলিম সৈন্দ্বারা ভায়েফ-দুর্গ অবরোধ অপেক্ষা 

তায়েফবাসীদিগের আপন লোক ছারা এঅবরোধ অধিকতর কৌতৃহলপূর্ণ 

নহে কি? 
তারপর কী হুইল? একটু পরেই বলিতেছি। 



পরিচ্ছেদ ১ ৫৫ 

ভাবুক-অন্িবান ও অস্তান্ত ঘটলা 

নবম হিযরী পড়িল। 

এই হিযরীর প্রধান লামরিক ঘটন] তাঁবুক-অভিযান। হযরতের জীবনে 
ইহাই শেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ। 

মিনায় কিরিয়া আনিবার কিছুদিন পর হযরত জানিতে পারিলেন, 

রোম-লম্রাট হিরাক্রিয়াম মনিনা আক্রমণের জন্ত প্রস্তত হইতেছেন। অতি 

প্রাচীনকাল হুইতে আরবদধেশ জন্দ করিবার বাশনা রোম-দস্ত্রাট দিগের 

মনে জাগিয়া ছিল। কিন্তু কোনদিনই তাহাদের সে-দাধ পূর্ণ হয় নাই। 
লম্রাট হিরাক্রিম়াদ আবার নৃতন করিদ্া এই আরব-জয়ের স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিলেন। যুৃতা-অভিষানের অক্ৃতকার্ধতা তাহার মনের সংকল্পকে আরও 

বলি করিয়া তুলিল। এবার অধিকতর ব্যাপকভাবে তিনি এই কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করিলেন । 

লমস্ত পিরিয়া প্রদেশ হইতে অপসংখ্য সৈম্ত লংগৃহীত হইতে লাগিল। 

সৈচ্জদিগের এক বত্দরের বেতন অগ্রিম দেওয়। হইল। লাখম, জ্ুঙ্গাষ, 

গাপান ধভৃতি গোত্রও রোমানপ্িগের মছিত যোগ দ্িল। 

কিছুদিনর মধোই হ্ধরত জানিতে পারিলেন, বিরাট বাই ্বান্টাইন 
বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিমাছে এবং তাহাদের অগ্রগাষী 

লেনাদল “বেল কা» পর্ধস্ত পৌছিয়াছে। 
ংবাদ শুনিয়া হযরত মুপলমানদিগকে প্রস্তত হইতে আদেশ দিলেন । 

আবার প্রকান্তে ঘোষণ| করিস! গিলেন--রোমানদিগক বাধা দিবার জন্ 

পিরিয়াতে অভিযান করিতে হইবে । 

একে তো গ্রীক্ষকাল, তাহাতে পথ অতি দীর্ঘ ও বন্ধুর । কিন্তু ইসলামের 

অন্রক্ত ভক্তবুন্দের মনে কোনই হূর্বলত। নাই। হযরতের আদেশ শ্রবণমাজ্ই 
তাহারা যুদ্ধে যাইবার জন্ প্রস্তুত হইলেন। 

ছযরতও এবার বিরাটভাবে আয়োজন করিলেন। মন্ধ-জয়ের পর 

আগবের বছ গোত্র তাহ বঞ্জত। স্বীকার করিয়াছিগ। হবরত দকল:কই 

ৈল্ত দিয়া লাহায্য করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। দলেদলে লোক 



৩২৫ তাবুক-অভিযান ও অন্তান্ত ঘটন! 

আসিয়া লৈন্ত-ভেণীতে ভি হইতে লাগিল। প্রায় চলিশ হাজার লৈন্ত নংগৃহীত 

হুইল, তল্সধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী । 
এতবড় বিরাট বাঁহনীকে রক্ষা ও চালনা করিতে হইলে বহু অর্থের 

প্রয়োজন। কিন্ত গে অর্থ কোথায়? 

হযরত অর্থের জন্তও ভঙ্জবৃন্দের নিকট আহ্বান পাঠাইলেন। এ 

আহ্বান বিফল হইল না। আল্লার নামে_-ইললামের নাষে__-ভক্তগণ 
অকাতরে অর্থ-সাহায্য করিতে লাগিলেন। গে এক অপরূপ দৃশ্বা! কে কত 

দান করিতে পারে, তাহারই যেন পাল্লা চলিতে লাগিল। ওমর নিঙ্জের 

যাবতীয় লম্পত্তিকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ আনিয়া হযরতের 

চরণে উপহার দিলেন। যেকোন লদানুষ্ঠানে দান করিবার জন্ত আবু- 
বকরের খ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল। ওমর ভাবিলেন এইবার বুঝ তাহার 
হানই লকলের দীরস্থান অধিকার করে। কিন্ত তাহা হইল টক! দানবীর 

জাবুবকর তাহার যথাম্বশ্ব আনিয়া হযরতের হস্তে সমর্পণ করিজেন। 

হযরত ছ্িজ্ঞ।ল। করিলেন: “তোমার পরিবারবগের জন্ত কী বাখিঘা 

আনিলে ?” ভক্তকুলশিরোমণি অল্সানবদনে উত্তর লেন: “আল্লাহু 

আর তার বস্থলকে।” 

ওসমানের দানও দামান্ত নয়। [তিনি দিলেন এক সহশ্র উট, নত্তরটি অশ্ব 

এবং এক লহত্ত স্ব্ণমুদ্রা । 

হায়! এই সুসলমানদিগের বংশধরই কি আমরা! ! আজ ইসলামের 
জন্ত--জাতির জণ্-বকল্যাণ-কর্মের জন্ত মুসলমানের অধথাভাব! কিন্তু 

জত্যিকার অর্থাভাব তে এ নয়। দানের অভাব নয়_গ্র(পণের অভাব। প্রার্ণ 

শুকাইয়৷ গেলে মানুষের এই দশাই ঘটে। হৃত্ক তখন দান করিতে চাহে না। 

লংগৃহীত অর্থ দ্বারা হযরত যথালাধ্য লাজ-লরঞাম ও রসদপত্সে ক্রয় 
করিলেন। তবু অস্ত্রশস্ত্র অভাবে বন মুললমানকে লৈল্ত-শ্রেণীতে 

ভর্তি করা গেল না। হ্বদ্দেশে ও স্বধর্্জের এই চরম ছুদিনে তাহারা ষে 
কোন কাজেই আলঙিলেন না, এই খেছে তাহারা বালকের সায় ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া! হুধরত বিচলিত হুইয়া পড়িলেন। 

অবশেষে তাহাদের ব্যবস্থা হইয়া গেল। যুদ্ধের পোশাক ও অস্ত্র 

কোনরূপে লংগ্রহ করিয়া দেওয়া হুইল। লকলে তখন বিলমিজাহ বলিয়!, 

রওয়ানা! হইলেন। 



বিশ্বনবী ৩২৬ 

চল্লিশ হাজার মুপলিম-বীরের এই বিশাল বাছিনী যখন নিশান উড়াইয়! 
কাতারে কাতারে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন একটা দেখিবার ষত নৃষ্ত 
হুইল বটে! এতবড় বিপুল বাহিনী মুদলমানগণ ইছার পূর্বে আর কখনে! 
বাহির করিতে পারে নাই। 

বীরবর আলি এবার অভিযানে যোগ দিতে পারিলেন না। মদিনারক্ষার 

জন্ত হযরত তাহাকে রাখিয়া গেলেন। 

বু ক্লেশ স্বীকার করিবার পর হযরত দকলকে লইয়া পিরিয়ার তাবুক 
নামক প্রান্তরে উপনীত হইলেন । 

মুনলমানদিগের এই বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া তথাকার খৃষ্টান দলপতি- 

দিগের চমক ভাঙিল। এতদিন তাহারা হযরতের শক্তি ও সামর্থ; সম্বন্ধে 

একটা হীন ধারণ। পোষণ কপিয়া আমিতেছিল। এখন দেখিল লো কবলে 

ও শোরধবীর্ষে ইনি তো কম নন! রোমের রাজকীয় বাহিনীর সছিত যুদ্ধ 
করিবার মত শক্কি, সাহস ও যোগ্যতা ষে ইহার আছে, এইবার তাহ। সকলে 

উপলন্ধি করিল। রোম-সম্রাটকে তাহারা এ কথা জানাইয়া যুদ্ধ করিতে 
নিষেধ করিল। 

চল্লিশ হাজার মুনলিম বীরের সহিত যুদ্ধ করা সোজা নয়। চলিশ হাজার 
টৈন্ত যদ্দি এই যুদ্ধ আসিতে পারে, তবে কমপক্ষে আরও বিশ হাজার সৈগ্ত 

তাহার রক্ষিত আছে। যে-ব্যক্ষির অংগুলি-দংকেতে অর্ধ লক্ষেরও বেশী 

লোক অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, সেবব্যক্তির শক্তি নিশ্চয়ই তুচ্ছ নয়। 
তাহার সহিত শক্তি-পরীক্ষ। করিতে ষাওয়। নিশ্নক আহাম্মুকি। ইহাই ভাবিগা 
হিরাক্রিঘাস ভীত ও সংকুচিত হইপ্না পড়িলেন। যঞ্ধলাধ তাহার মিটিয়া গেল। 

সৈন্ুদ্দিগকে লইয়া অচিরে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

রোমানদিগের পৃষ্ট প্রদর্শনের পর তাবুক ও তৎপার্খববর্তা খৃষ্টান ও ইছদী 
দম্প্রদায় খুব ভীত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণ।ৎ তাহারা হযরতের নিকটে 

আলিয়া বস্তুত! স্বীকার করিল; অপেকে মুসলমান হইয়া গেল। হযরত 

ইছাতেই লন্তষ্ট হইলেন। ইচ্ছ! করিলে তিনি তাহাদের অলহায় অবস্থার 
হ্যোগ লইয়া তাহানিগকে পরাঞ্জিত বা নিহত করিয়া তাহাদের দেশ ও 
ধ্নদৌলত অধিকার করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ কোন 

ছুবভিদ্ধি তে তাহার'ছিল না। শাস্তি ও সত্যপ্রচারই ছিল বিশ্বনবীর 

প্রধান কামনা । 



৩২৭ তাবুক-অভিযান ও অন্তান্ত ঘটন। 

তাবুক হইতে ফিরিয়া আপিবার পর চতুদিক হইতে হুধরতের নিকট 
শান্তির প্রস্তাব আসিতে আরস্ভ করিল। বিভিন্ন গোক্সে প্রতিনিধি পাঠাইয়া 

হযরতের নিকট বস্তা! ক্বীকার করিতে জাশিল। বনি-তামিম, বনি-মুস্তা লিক, 
বনি-বিন্দা, বনি-আজাদ, বনি-তাঈ গতৃতি বহু গোত্র ইদলাম গ্রহণ 

করিল। আরবের স্থপ্রনিদ্ধ দানবীর হাতেম তাই-এর পুত আবি-ইবনে- 

হাতেম এই লময় মুনলমান হন। হাতেম তখন জীবিত ছিলেন না; থাকিলে 

তিনিও যে হযরতের চরুণ-শরণ লইতেন মে কথা অনায়াশে বল 
যায়। 

বিখ্যাত কোরেশ-কবি কা'বইবনে-জোহায়েরও এই সময় ইসলাম গ্রহণ 
করেন। সে এক অত্তুত ব্যাপার । মক্কা-বিজয়ের পর কা'বের ভ্রাতা ইসলাম 
গ্রহণ করিয়া হযরতের লহিত মদিনায় প্রস্থান করেন । তথা হইতে এক 

পত্র লিখিয়া কা'বকেও ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান । কিন্তু কা'ব 

তছুত্তরে অশিষ্ট ভাষায় ইসলাম ও হযরত মুহণ্মদকে গালাগালি দিয়া এক 
পত্র লিখেন। হযরত তাহ! জানিতে পারিয়। কা'বের উপর রুষ্ট হুন। 

অবশেষে কা'বের মতি পরিবতিত হয়। তিনি তখন অন্তগ্ত হইয়া 

হযরতের নিকট আত্মমমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হুন। এতছদ্দেস্তে তিনি 

একদিন লহসা মদ্দিনার মসজিদে উপাঁস্থত হইয়া হ্ধরতকে সম্বোধন 
করিয়া বলেন: “কবি কা'ব অনুতপ্ত হইয়া আপনার চরণে শরণ 

লইতে চায়। যন্ধি অন্থমতি করেন, তাহাকে লইয়া আসি ।” হযরত 

ঈম্মতি দ্রিলেন। তখন কাব বলিলেন “হযরত, আমিই সেই অধম 
কবি ।”” এই বলিগ্পা হযরতের চরণে লুটাইয়! পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মুসলমান 
হইলেন । 

এই ঘটনাকে ম্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্ত কা'ব সেইখানেই হযরতের 
উদ্দেশ্তে একটি “নাতিয়া” রচনা করিঘা পাঠ করিলেন । তাহার শেষ দুইটি 
চরণ এইরূপ £ 

“তুমি নূর, ঘুচায়েছ তুমি লার! বিশ্বের আধার 
আল্লার হাতের তুমি জ্যোতির্য় মুক্ত তলোয়ার ।” 

এই নাতিয়া শ্রবণে হযরত অত্যন্ত সন্ত হইলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ কবিকে 
"আপন উত্তরীয় (খিরকা) দান করিলেন । 

এই মহাযুল্য সম্পদ কবি দযতনে রক্ষা করিয়াছিলেন। কা'বের মৃক্ত্যুর 
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পর উত্তরীয়ধানি খলিফাদ্দিগের অধিকারতৃক্ত হয় এবং পুরুাস্ক্রমে উহা 

লাত্রাজে;র পবিভ্র বস্তরূপে সমাদর লাও করে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, 
'তাতার ঠিগের বাগদাদ আক্রমণের ফলে উহা বিনষ্ট হইয়া! যায়। 

প্রচিদ্ধ বীর তারেকও এই সময় ইতলাম গ্রহণ করেন। 

নজরান প্রদেশের আরব, খুয়ানগণও এই সময়ে হযরতের বশ্বতা স্বীকার 

করে। হগীরা নামক ছনৈক ভক্তকে হযরত প্রথম নজরানে ইসলাম প্রচারের 

জন্ত পাঠাইয়া দ্েন। তিনি বিফঞ্মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসলে হযরত 

ভনৈক দুত-মারফৎ নঙরানের বিশকে এক পঞ্জ লিখিয়া পাঠান। এই 

পত্র পাইয়া 'বিশপ 1বচ'লত হইয়া পড়েন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 

তিনি ** জন পাত্রীর এক প্রতিনিধি-সজ্ঘ মদ্নায় পাঠাইয়া 

দেন। 

আলরের নামাজের পর খু্ান-»জ্ঘ মদিনার মলজিদে আপিয়া উপনীত 

হইকেন। ক্রম থুরানদিগের সান্ধ্য উপাসনার লময় উপস্থিত হইল; তাহারা 

জেই মস্ডিদেই উপাপনা কারবার গনুমতি চাহছিলেন। এদ্রিকে মুসলমান- 

দিগেরও মাগরিবের লামাষের লময় জমাগত। কাজেই লাহাবাদিগের 

অনেকেই খুষ্টানদিগের লেই গ্রষ্তাবে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু হযরত মে 

আপাত শুনিলেন না) পাব মসাভদুক্ধবীর ভিতব্ই তিনি খান পান্রীদিগকে 

উপাসনা করিবার অস্মতি দিরেন। পাড্রীরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া খুঃান 
গ্রথায় তাহাদের ভপাস্লা করিতে লাগিলেন; আর মুললমানের। কা'বা 

শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেদের নামাঘ লমাধা করিলেন। খৃষ্টান 
পান্রীগণ হযরতের এই মহাছছভবতা ও উদ্টারও| দেখিয়া একেবারে অবাঁক হইয়া 

গেলেন। 

ধর্মনংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনার পর খৃষ্টান দূত্তগণ আন্তর্জাতিক আরব- 
ঈণতঙ্জের লভ্য হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ইছার জন্ত হযরতের 

উপরেই জর্ড নির্ধারণের ভার দিরেন। খুষ্টানগণকে কি পরিমাণ কর দিতে 

হইবে তাহা লাবাস্ত হইয়া গেল। তখন হযরত নজরানের অধিবাসীবৃন্দের 

নামে নিযনলিখিত গনদ দান করিলেন ঃ 

“নজরানের পান্রী, পুরোহিত ও সাধারণ নাগরিকদিগের প্রতি 

আল্লার নামে 'তাহার রহ্থল মুহশ্মদ এই গ্রত্তিজঞা করিতেছেন যে, 

সর্বপ্রকার সভ্ভবপর চেষ্টা বারা আমরা তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিষ ৮ 
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তাহাদের দেশ, তাহাদের জীবন ও ধনসম্পদ অক্ষপগ্ন থাকিবে; 

তাহাদের ধর্ম, আচাবর-অঙ্ুষ্ঠান ও অন্যান্ত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 

করা হুইবে না; কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হইবে 

না) কোন সন্গ্যাসীর মাধনায় ব্যাঘাত জন্মান হইবে নাঃ তাহাদের 

দেশের মধ্য দিয়া টৈন্যগালনা কনা হইবে না; যে পর্যন্ত তাহারা 

শাস্তি ও ন্যায়ের জধাদা রক্ষা করিয়া চলিবে, সে পস্তথ এই সনদেক 

সত সমানভাবে বলবৎ থাকিবে ।” 

খুষ্টানগণ এই সনদপত্র সহ দেশে ফিরি গেলেন। আহ্মপুবিক 

সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এবং ভ্যরুতের মহানগুভবতার পরিচয় পানা 

তথাকার প্রধান বিশপের এক ভ্রাতা বেশর অবধলমক্ষে ঘোষণা করিশেশ 2 

“ইনিই সেই প্রতিশ্রত মহানবী, আমি তাহার নিকট চলিপাঁম 1” এই 

বলিয়া ঘথালর্বদ্থ ত্যাগ করিয়া! তিনি মদিনায় আসিয়া হযরতের নিকট 

হইতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নজরানের আর একজন শসন্ন্যাসীও 

এষাবত তপশ্তা-মগ্ন ছিশেন, প্রতিনিধিদিগের মুখে শেষ-পস়ুগন্থরের বিষয়ে 

জানিতে পাৰিয়া তিনিও দেওয়ানা হইয়ু! দেশত্যাগী হইপেন এবং সত্বর 

হযরুতের খিদ্মতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইক্পে 

ধীরে ধীরে নজরান অঞ্চলে ইদলামের আলো ছড়াইয়া পড়িল । 

তায়েফ হইতে অবরোধ উঠাইয়া আনিবার পর তায়েফবাসীদিগের 

ভাগ্যে কি ঘটিল? এইবাত্ব তাহা বলি। এক আশ্চধ উপায়ে তাহাদের 

মধ্যে পরিবর্তন আসিল। হোদায়বিক়ার সন্ধির প্রান্কালে ওরওয়। নামক 

জনৈক তায়েফ-প্রধান হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিন্বাছলেন, পাঠকের 

তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। সেই ওরওয়। এখন মদিনায় আ.সর! হযরতের 

নিকট ইসলাম গ্রহণ করিলেন। শুধু তাই নয়, যে-আবে-কওপর্ তিনি 

নিজে পান করিলেন, দেশবাসীকে তাহা পান করাইবার জঞ্চ অধীর 

হইয়! উঠিলেন। হুধরতকে বলিলেন £ প্হষরত, যদ্দি অন্থমতি করেন, তবে 

তায়েফে ফিরিয়া গিয়া আমার দেশবাসীদিগের মধ্যেও আমি ইসলাম 

প্রচান্ন করি ।” হযরত বলিলেন £ “খুব ভাল কথা, কিন্তু আমার সন্দেহ 

হইতেছে, তোমার স্বজাতীযেরা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেজিবে।” গওরওয়া 

বলিলেন £ “দেশবাসীর আমাকে খুব ভালবাসে, আশা করি তাহাবা 

আমার কথ! শুনিবে। আর বদি তাহারা আমাকে মারিক়াই ফেলে,, 

১ 
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তাহাতেই বা ছুঃংখ কী? সত্যের জন্য হাসিমুখে আমি সে-মরণ বরণ করিব ।” 

গরওয়া তায়েফ যাত্রা করিলেন । সন্ধ্যার সময় গৃহে পৌছিয়াই তিনি 

তাহার ইসলাম-গ্রহণের কথা দেশবাসীর নিকট ঘোষণা! করিয়! দিলেন 

এবং সকঙকেই সত্যপথে আমিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। 

জনিয়াই লোকেরা প্্রোহী হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যুষে তিনি ছাদের 
উপর উঠিয়া উচ্চৈম্বরে "আযান দিতে আবন্ত করিলেন। এইবার সকলের 

ধৈর্ধের নাধ টুটিল। নাগরিকেরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আনিয়া তাহার প্রতি 

তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একটি তীর তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়। 

গেল। আল্লার নাম করিতে করিতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং একটু 

পরেই প্রাণত্যাগ কগিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বণিয়া গেলেন £ “হে আমার 
দেশবাসী, তোমাদের কল্যাণের জন্য আরম এই রক্ত দান করিলাম। বন্ধুগণ, 

তোমাদের ঈমান আন্মুক। বিদায় 11” 

ওরওয়ার মৃত্যু-সংবাদ যখন হৃষরতের নিকট (পৌঁছিল, তখন তিনি 
অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন । ওরওয়ার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন £ 

£গরওয়াকে নবী আল্্ইফাসিনের সংগে তুলনা করা যায়। ইয়াসিন 

লোকদিগকে আল্লার নামে আহ্বান করিতে গিয়! তাহাদের হস্তেই নিহত 

হইয়াছিলেন।” 

ওরপ্য়ার রক্তদান বাস্তবিকই বিফলে গেল না। অনেকের মনেই কল্যাণ- 

শর্জজ্ঞাসা জাগিল ; অনেকেই মনে মনে তাহার মত ও পথ অন্থুসরণ করিল । 

তায়েফবাসীরা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িল । 
এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটিল। যে-হাওয়াজিন গোত্রের সহিত মিগালি 

'কবিসা। তায়েফবাসীর। হযরতের বিরুদ্ধে অন্জধারণ করিয়াছিল, সেই হাওয়াগ্িন 

গোত্রই এখন তাহাদের প্রবল শক্র হইয়া দাড়াইল। ইসলাম গ্রহণের পর 
'ভাহাব! প্রতিনিয়ত ভাঞ়েফবাসীদ্দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। দিনে 

দ্বিনে এমন হুইল যে, তায়েফীদের ঘরের বাহিরে আসা অথবা ছাগ-মেধাদি 

মাঠে চরান দায় হইয়া উঠিল। ভিতর-বাহির ছুই দিক হইতেই এইরূপ চাপে 
পড়িয়া তাহার] বিব্রত হইয়া! পড়িল। শাস্তি স্থাপনের জন্ক বাধ্য হইয়া তাহার! 

হুধরতের নিকটে দত পাঠাইল। ছয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই কারি জন্য 

মনোনীত হইলেন ।, 

প্রতিনিধিগণ মদিনাক্স €পাঁছিলে হযরত তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ 



৩৩১ তাবুক অভিযান ও অন্ঠান্থ ঘটনা 

করিলেন। পৌত্তলিক জানিয়াও মসজিদ্-প্রাংগণে তীছাদের স্থান দ্িলেন। 
কয়েকর্দিন যাবত তীহছার। হযরতের নিকট ইসলামের তত্বকথ! শুনিলেন। 

মুসলমানদিগের নামায-পড়া দেখিলেন এবং তীহাদেক রীতিনীতি ও আচার- 

ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। তারপর এক শুভ মুহুর্তে সকলে হযরতের হাতে হাত 

রাখিয়! ইসলাম গ্রহণ কবিলেন। 

কিন্তু কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার! ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

তাহাদের এত সাধের দেবযৃতিগুলির কী হুইবে? ভাঙিয়! ফেলিতে হইবে? 
সেতো সহজ কথা নয়। তা ছাড় প্রতির্দিন পাচবার করিয়া নামাষ পড়া 
তো থুৰ মুশকিলের ব্যাপার ! প্রতিনিধিগণ তাই হুধরতকে বলিলেন : “হযরত, 

তায়েফবাপীর। ইসলাম গ্রহণ করিবে, সে ভবণা আমরা রাখি। কিন্তু, 

ইসলামের বিধি-নিষেধের সবগুলিই একদিনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই 

আমাদের অনুরোধ, ঠাকুরপ্রতিমাগুপিকে যাহাতে আমর] তিন বৎলর পর্ধস্ত 

বাখিতে পারি এবং যাহাতে নামাষ পড়ার দয় হইতে মুক্তি পাই, দয়! করিয়া 

সেই ব্যবস্থা করুন ।” 

হযরত বঙ্সিলেন £ “অসম্ভব। ইসলাম ও প্রতিমা এক সংগে থাকিতে 

পারে না) ইহাদ্দের মধো কোন আপোষ নাই। যে-মুহুতে ইসলাম গ্রহণ 

কবিবে, সেই মুহূর্তেই তোমাকে পৌত্তলিকত! বর্জন করিতে হইবে। তিন বৎসর 
তো দুরে থাকুক, এক দিনের _-এক মুহূর্তেরও অবলব তোমাকে দেওয়া! হইবে না। 
আর নামাষের কথা বলিতেছ? নামায অপরিহার্য । নামাযই তো ইসলামের 

প্রাণ । ইহাকে বাদ দ্রিলে আর থাকিল কী? সমস্ত কল্যাণের উৎস-সূলগ এই 
নামাষ। সেই নামাষ তোমরা বর্জন করিতে চাও ?” 

প্রতিনিধিগণ শাস্ত হইলেন। তবে বণিলেন ঃ “আমাদের সম্বন্ধে বপিতে 

পারি যে, আমর] নিজ হুস্তেই প্রতিমাগুলিকে ধ্বংদ করিতে পাত্তিব। কিন্তু 

মুশকিল হইতেছে অশিক্ষিত জনসাধারণ ও স্ীলোকর্দিগকে লইরা। বিশেষ 

করিয়! “লাৎ” ঠাকুরের মৃতি হইতেছে আমাদের প্রধান দেবমৃতি। তাহাকে 
ভাঙিতে গেলে লোকের! কদাকাটি করিবে । কাঞ্জেই এ কাজটি আপনাদিগকে 

করিতে হইবে।” | 
হষরত তখন দুইজন উপযুক্ত মুসলমানকে গ্রতিনিধিদ্দিগের সংগে দিলেন । 

একজন হইলেন মুগীতা। আর একজন আবুস্থফিযান । বল! বাহুগ্য, 

ইহার! দুইজনেই ছিলেন তায়েফবাসীরিগের পরম বন্ধু। হায়! এক সায়েম 



বিশ্বনবী ৩৩২ - 

ধাহার] দেবমৃতির রক্ষক ছিন্ন, আজ তীহারাই সংহারক সা'জজেন। প্রতিমা 

রক্ষা করিবার জন্য যাহারা] একসময়ে আল্লার বুস্থকে কতল করিতে বাছির 

হইয়াঁছলেন, আজ্জ তাহারাই চলিলেন সেই বুস্থলের নির্দেশক্রমে সেই প্রতিমা 

ধ্বংস করিতে । নিয়তির কী 'অভুত পরিহাস! 

দেশের ফিরিয়া] প্রতিনিধিগণ অধিকাংশ শ্বদেশবানীকে ইসলামে দীক্ষিত 

করিলেন । তখন আসিল প্রতিমা-ভংগের পালা । মুগীর। প্রকাণ্ড কুঠার তস্তে 

সমস্ত গ্রন্তিমা ভংগ করিয়া চলিলেন। লাৎ ঠাকুরের সম্মথে দাড়াইয়! যুগীরা 

যখন “আল্লাহু আকবর' রবে কুঠার উত্তোলন করিলেন, তখন বন্ধ নরনারী 

কাদিয়া আকুল! ক্রন্দন-রোলের মধ্যে দেবতার পাষাণ-প্রাতিমা! খান্ খান্ হইয়া! 

ভাঙিয়। পড়িল। | 
বিখ্যাত খাজবাজ-নেতা আবছুন্তাহ-বিন্-উবাই-এর পরলোক গমনও 

এই সময়কার একট! উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদ্দিও এই পৌত্তলিক নেতা একজন 

মুনাফিক ছিলেন এবং যদিও তিনি ইনুহী -ও অন্যান্য গোত্রের সহিত মিশিয় 
বাবে বারে হযরতকে বহু দধাগা দিয়াছেন, তবুও তাহার মৃতাতে হযরত সহানুভূতি 

না দেখাইয়। পাবেন নাই। আবছুলার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়াই তিনি তাহার 

কাফনের জন্য আপন উত্তখীপ্প পাঠাইয়। দেন এবং গোরস্তান পধস্ত শবাধারের 

অনুগমন করেন। 

[বছুল্লার মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদিগের বাধাদানের আর কোন শক্তি বা 

সম্ভাবনাই রহিল না, সকলেই শান্ত ভাব ধারণ করিল। 

এদিকে পবিজ্র কা”বা-গৃহও পৌত্তলিকতার বিষবাষ্প হইতে চিরতরে 
মুক্ত হইল। 

নবম হিযরীর শেষভাগে খন হজের সময় আসিল, তখন হযরত খাটি 

ইসলামী গ্রথায় হজ শিক্ষা দিবার জন্য আবুবকবের অধীনে মাত্র ৩** শত 

মুসলমানকে মক্কায় পাঠাইয়া দ্িলেন। ইহার কিছু পরেই কুঝআনের এই আক্মাত 

নাধিল হইল £ 

“হে বিশ্বাসীগণ, পৌত্তলিকেরা অপবিত্র, এই বদরের পরে তাহাদিগকে 

আর পবিজ্ঞ কা"বা-শরীফে (হজ করিতে) আপিতে দিও না।”-- (৯:২৮), 

তখন কালবিলগ্ব না করিয়া হঘরত একটি হুকুষনামা সহ আলিকেও মস্কায় 

পাঠাইয়! দিলেন। হুজ সমাপনের পর স্মবেত তীর্ঘযাত্রীদিগের নিকট আালি 

হযরতের এই ঘোবণ1-বাণী পাঠ করিলেন £ 



৩৩৩ তাবুক-অভিযান ও অন্যান্য ঘটনা 

“এতদ্বারা! ঘোষণা করা যাইতেছে ষে, এখন হইতে কোন পৌত্বলিক 
আর কা*বাশরীফে হজ করিতে পারিবে না। কা*বা'গুহে তাহাদের প্রবেশ 

নিষিদ্ধ হইল ।” 

পৌত্তলিকেরা নীরবে এই আদেশ শ্রবণ করিল। কি করিবে তাহারা ? 
প্রতিকারের শক্তি তো তাহাদের নাই! আকাশ হইতে আলোক ষখন নামে, 

ধরণীর জমাট-বাধ। অন্ধকার তখন ক্ষুব্ধ চঞ্চল হুইয়া বাধ দিতে চায়, কিন্ত পারে 

কি? নীরবে অন্ধকারকেই বিদায় লইতে হয়। পৌঙ্জলিণরাঁও ঠিক সেইরূপ 
ভাবেই কা”বা হইজে চি বিদ্বায় গ্রহণ করিল। 

এইরূশে মবদিক দিয়াই ঈসলাম জয়গঞ্জ হইল । হযরত এখন সত্য-সভ্যই 

বিজয়ী । যে সংগ্রাম বিশ, বসর পুবে আস্ত হইয়াছিল, এইবার তাহার চরম 

অবসান হইল। ঘুদ্ঘক্ষেত্রের সকল শীমাস্থই এখন নীরব! দীর্ঘকাল ধৰিয়া 

চতুিকে যে আগু' দাউ-দাউ করিয়া জ্লিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহ! নিতিয়া 
গেল। ঝঞ্ধ! বাল কাটিয়া গিয়া ছাকাশে এবার চাদ উঠিল। সেই আলোকে 

স্নান করিয়! ধরণী খাবার পুপকিত হইস্া উঠিল ! 



পরিচ্ছেদ : ৫৬ 

বিদ্ধায়-হজ 

দশম হিযরীর অধিকাংশ সময় হযরত বিভিন্ন স্থানে প্রচারক পাঠাইতে এবং 

বিভিন্ন গোঞ্জের প্রতিনিধিদ্িগকে গ্রহণ করিতে ব্যস্ত রহিলেন। অন্থগত দেশ ও 

গোতরদিগের নিকট কর আদায় করিবারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন । 

এই বৎসর তাহার পারিবারিক জীৰনে একট] দুর্ঘটনা ঘটিল। হযরতের 

একমাত্র পুত্র ইত্রাহিম প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ১৯. 

কি ১৮ মাস হইয়াছিল। একমাজ্ পুজ্ের তিরোধানে হযরত অন্তরে দারুণ 

আঘাত পাইলেন। মুত পুত্রের শধ্যাপার্থে বসিয়া নীরবে তিনি অশ্রবিসর্জন 

করিতে লাগিলেন। 

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন হৃর্ধগ্রহণ লাগিয়াছিল। জনসাধারণ ইহাতে 

মনে করিল, হযরতের পুঞ্জবিয়োগে প্রকৃতি এই বিমর্ষ ভাব ধারণ 

করিয়াছে । হযরত যখন এ কথা জানিতে পারিলেন, তখনই ইহান্র 

প্রতিবাদ করা সংগত মনে করিলেন। লোকদ্দিগকে ডাকিয়া তিনি প্রকাশ্যে 

ঘোষণা করিলেন: “তোমাদের এ ধারণা ভুল। আমার পুত্রবিষ্বোগের 

ংগে সুর্ধগ্রহণের কোনই সম্বন্ধ নাই। আমার পুত্র মার! না গেলেও ঠিক এ 

নময়েই স্্যগ্রহণ লাগিত। আল্লার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সূর্যগ্রহণ অন্যতম । 

গ্রহণের সময় তোমর] তাহার অসীম কুদরতের কথা চিন্তা করিয়া মুনাজাত 
করিবে।” 

মহামানবের কী গভীর সত্যপ্পীতি। অন্য কোন ভণ্ড তপহ্বী হইলে নিজের 

বুজ্গঁ জাহির করিবার এই স্বর্ণ সুযোগ নিশ্চয়ই সে এমন করিয়া নষ্ট 
করিত না। 

দেখিতে দেখিতে দশম হিযবীও শেষ হুইয়। আসিল। আবী হজের সমক্স 

আসিঙ্স পড়িল । হযরত এবার হজ করিতে যাইবেন বলিয়া নিয়ৎ করিলেন । 
জিল্কদ মাসের শেষেই তাহার এই অভিপ্রায়ের কথা প্রকান্তে ঘোষণা করিয়া 
দেওয়া হইল। সংগে.সংগে একটা তুমুল উৎদাহ ও উদ্দীপনার হৃত্রি হইল, দলে 
দলে মুদলমানেরা হযরতের সহিত হজ করিবার মানসে মন্কায় যাইবার জন্ত 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 



৩৫৫. | বিদায়-হজ 

হযরত এবার তীহার স্ত্রীদিগকেওড সংগে লইয়া চলিলেন। 

এই হজই হযরতের জীবনের শেষ হজ। কাজেই ইহা “বিদায়-হজ' নামে 

পরিচিত । 

জিল্কদ্ মাসের পচিশ তারিখে শিত্তবুন্দকে লইয়া যাত্রা করিলেন । অনংখা 

নরনারীর সেকি বিপুল সমারোহ! একত্ব ও সাম্যের সেকী মহুনীয় চিত্র! 

আজ ইতর-ভদ্রে, ধনী-বিত্রে, বাদশা-গোলামে কোন প্রভেদ নাই। সকলেই 

আজ সমান, সকলেরই আজ একই পোশাক, একই পরিচ্ছদ; সকলের 

মুখে আজ একই বাণী_একই ভাষা, একই স্বপ্ন, একই আশা, একই 

ধ্যান, .একই ধারণ, একই লক্ষ্য, একই বাসনা । মানুষ মাঝেই যে এক- 

আদমের সম্তান__বৈচিজ্রের মধ্য দিয়াও এ-সত্য আজ যেন মৃতি ধরিয়া! 

দেখা দিল। 

পথ হইতেও অসংখ্য মুদলমান এই মহাহজে যোগদান করিলেন। প্রায় ছুই 

লক্ষ মুলমান সংগে লইয়া হষরত জিল্ছজ মানের পাচ তারিখে মন্কাশরীফে 

উপনীত হইলেন । 

মক্কার প্রবেশ-দারে পৌঁছিক্লাই হষরত কা'বা গৃহকে দেখিতে পাইগেন । 

তৎক্ষণাৎ তক্তিগদগদ কঠে দুহাত ভুলিয়! মুনাজাত করিলেন : “ইয়1-আল্লাহ,, 

এই গৃহকে চিরকল্যাণ ও চিরমহিমায় মণ্ডিত কর এবং যাহারাই এখানে হজ 

করিতে আপিবে, তাহাদের হুখ-শস্তি ও মান-মর্ধাদ বুদ্ধি কর।” 

হযরত অতঃপর ভক্তবুন্দকে লইয়া কা'বা-গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং 

সাতবার ইহাকে তাওয়াফ ( প্রদক্ষিণ ) করিলেন । 

হজ্জের দিন আসিল । লক্ষ লক্ষ মুদলমানের-_ “লাব্বায়েক” ধ্বনিতে 

কা'বা-প্রাংগণ মুখরিত হ্ইয্লা উঠিল। কী বিছিশভী 'দৃশ্ট আজ! পুতুল 

নাই, পুরোহিত নাই। আছে সেই সর্বশক্তিমান নিরাকার আল্লাহ্, আর 

তাহার রস্থল, আর তীহার উন্মৎ! এতদিন আল্লাহ, তাহার রম্ছল এবং তাহার 

ধর্ম যেখানে নির্বাসিত হইয়াছিল, আজ সেইখানেই উঠিতেছে আলার গুণগান, 

সেখানেই দেখিতেছি মুললমান, সেখানেই উড়িতেছে ইলঙ্সামের বিজয়্- 

নিশান । 

হজ সমাপনান্তে হযরত মুগলমানদিগকে লইয়া! আরাফতের দিকে চলিলেন। 
তারপর মীনা-উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া! বিশাল জনতাব্র সম্মুখে দাড়াইয়% 

নয়জিথিত খুব! ( তাধণ ) দান করিলেন £ | 
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«হে আমার প্রিয় ভক্তবুন্দ, আজ যে-কথা তোমাদিগকে বলিব মনোযোগ 

দিয়া শ্রবণ করিও । আমার আশংকা হইতেছে, তোমাদের মংগে একজে হজ 

করিবার স্থযোগ আমার ঘটিবে না । 

হে মুদলিম, আধার যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণ!কে তুলিয়া যাও, নব আলোকে 

পথ চলিতে শিখ । আজ হইতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা সংস্কার, অনাচার ও পাঁপ- 

প্রথা বাতিল হইয়া গেল । 
মনে বাখিও--সব মুপলমান ভাই-তাঁ্ । কেহ কাহান্ও চেয়ে ছোট নও, 

কাহারও চেয়ে বড় নও । আল্লার চোখে সকলেই সমান । 

নারীজাতির কথা! ভুলিও না৷ নারীর উপর পুরুষের যেরূপ "ধিকার আছে, 

পুরুষের উপর নারীরও সেইরূপ অধিকার আছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার 

করিও না। মনে বাখিও-- আল্লাকে সাক্ষী রাখিয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রী দিগকে 

গ্রহণ করিয়াছ। 

সাবধান 1! ধর্ধ সন্বন্ধে বাঙাবাড়ি করি৪ না। এই বাডাবাড়ির ফলেই 

অতীতে বু জাত ধ্বংসপ্রাঞ্ তইয়াছে। 

প্রতোক মুদলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলিয়া জানিবে। যেমন পবিজ্র 

আজিকার এই দিন_ঠিক তেমনই পবিজ্র তোমাদদর পরম্পরের জীবন ও 

ধন-সম্পদ । 

হে মুসলমানগণ, হুশিয়ার! নেড় আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না। 

ঘদি লোন কতিত- নাশ কাফী ক্রীত্দাদকেও তোমাদের আমির ক রয় দেওয়। 

হয় এব' সে যদি আল্লার কিতাব অন্রনারে তোমাদিগকে চালনা করে, তবে অবনত 

মন্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে। 

দাসদাসীদিগের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিও। তাশাদের উপর কোনরূপ 

অত্যাচার করিও না। তোমরা যাহ] খাইবে, তাহাদিগকেও 'তাহাই খাওয়াইবে 
যাহা পরিবে, তাছাই পরাইবে। ভুলিও না তাহারাও তোমাদেরই মত 
মানুষ । 

সাবধান। পৌঞ্জলিকতার পাপ যেন ভোমারদিগকে স্পর্শ না করে। শির্ক 
করিও না, চুরি করিও না, মিথ্য! কথা বলিও না, ব্যভিচার করিও না। সর্বপ্রকার 
মলিনতা হইতে নিজেকে মুক্ত কারয়া পবিভ্রভাবে জীবনযাপন করিও । চিরদিন 
সত্যাশ্রয়ী হইও। 

মনে রাখিও--একদিন তোমাদিগকে আল্লার নিকটে ফিরিয়! যাইতে 
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হইবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্ত জবাবদিহি করিতে হুইবে। বংশ্রে 

গৌরব করিও না। যেব্যক্তি নিজ-বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর কোন 

ংশের নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লার অভিশাপ তাহার উপর নামিয়া 

আসে। 

হে আমার উন্মতগণ, আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাছা যদি তোমরা 

দুটভাবে ধারণ করিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হইবে না। 

সেই গচ্ছিত সম্পদ কী? তাহা আল্ার কুরআন দিব উাতারু ১ম 

আদেশ। 

নিশ্চয় জ।নিও, আমার পর আব কেহই নবী নাই; আমন শেষ নবী । 

যাহারা উপস্থিত আছে, তাঁহার! নন্পস্থিত স্কল সুনপমানের নিকট আমার 

এই সকল বাণী পৌছাইয়! দিও ।-***৮, 

হষরুতের মুখমণ্ডল ক্রমেই জ্যোতিদীঞ্ক হইয়া টঠিতে লাগিল । কণম্বর ক্রমেই 

করুণ ও ভাবগন্ভীর হইয়া আসিল । উধ্ব আকাশের দিকে মুখ ভুলিয়া [তপ 

আবেগভরে বলিতে পাগিলেন £ “হে আল্লাহ্, চে আমার শ্াভু, আমি হ্গি 

কমার বাণী পৌঁছিয়া দিতে পারিলাম 1 আমি ক্রি আমার কর্তব্য সান 

করিতে পাবিলাম ?” 

লক্ষ কঠে নিনাদিত হইল : “নিশ্চয়! নিশ্চয় 1]? 

তখন হযরত কাতর কে পুনরায় বলিতে লাগিলেন £ “প্রভূ ঠে, শ্রবণ কর, 

সাক্ষী থাকো) ইহারা বপিতেছে, আমার কর্তবা আমি পাপন করিয়াছি ।” 

ভাবের আতিশয্যে হযরত নীরব ইয়া রছিলেন। বিঠিশতের জ্যোতিতে 

তাহার মুখ-কমল উজ্জল হইয়া উঠিল ! 

এই সময় কুরআনেন শেষ আয়াত নাধিল হুইল £ 

“(হে মুহশ্ম) আজ আমি তোমার দীন্কে সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমার 

উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করিয়া! দিলাম। ইসলামকেই তোমার ধর্ম 

বলিয়! মনোনীত করিলাম ।” --0$ ১৩) 

হযরত ক্ষণকাল ধ্যানমৌন হইয়া রহিলেন। বিশাল জনতা তখন নীরব 

-কিছুক্ষণ পরে তিনি নয়ন মেলিয়া করণ স্সেহমাখা দুটিতে সই জনসমূত্রের প্রতি 

তাকাইয়া বলিলেন £ «বিদাধ! বন্ধুগণ বিদায় 1!” 

একট! অজানা বিয়োগ-ব্দেন! দবারই হৃদয়ে ছায়াপাত করিয়| গেল। 



পরিচ্ছেদ £ ৫৭ 

গপরপারের আহ্বান 

কার্ধশেষে বাজদূত ধেমন আপন রাজ্যে ফিরিয়া! যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
পড়েন, হযরতের অবস্থাও ঠিক তব্রপই হুইল । বিদায়-হজের পর তিনি যেন 

কেমন বিসলা হুইয়! পড়িলেন । মহাসিম্ধুর ওপার হইতে কোন্ যেন বেতার-বার্ডা 

তিনি শুনিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি এ-পাবের জরুবী কাজগুলি সারিয়া 

লইবার জন্য তাই তিনি ব্যস্ত হুইয়। পড়িলেন। 

এই সময়ে একাদশ হিযরীর সফর মাস। হষরতের বয়স তখন *৩ বৎসর । 

মীনাপ্রাস্তরে কুরানের শেষ আর়াত যেদিন নাধিল হুইল, সেই দিনই হযরত 

বুঝিতে পারিফ়়াছিলেন £ তীহাব্র কাজ ফুব্াইয়াছে ; শীঘ্রই তাহাকে এখান হইতে 

চপ্য়া! ষাইতে হইবে । 

এই মহাপ্রস্থানের মহামুহ্ত্ত তাহার জীবনে কখন খনাইবে, তাহাও তিনি 

জানিতেন। আল্লাহ, পূর্বেই একটি আয়াতে বলিয়! দ্িয়াছিলেন £ 

“হখন আলার সাহায্য এবং বিজয় আসিবে এবং তুমি দলে দলে লোকদিগকে 

আল্লাত ধর্ম (ইসলাম ) গ্রহণ করিতে দেখিবে, তখন আল্লার গুণগান 

করিও এবং তাহার নিকট ক্ষম1 চাহছিও, কারণ তিনি ক্ষমাশীল।৮”--(স্ববা 

এজাজা ) টু 

বিদ্ায়-হজের প্রাক্কালে অসংখ্য গোত্রকে দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে 

মিলিত হইতে দেখিয়া! তিনি বুঝিতে পারিফ়াছেন, আল্লার সেই সাহায্য 

ও বিজয় সত্াসত্যই নাযিয়াছে, কাজেই তাহার বিদায়-সন্ধ্যাও ঘনাইয়। 

আসিয়াছে । 

হযরতের সকল কার্ধে ও সকল চিন্তায় তাই একট] পৰিবর্তন দেখা দিল। 

বেলা-শেষে সাগরকুলে দাঁড়াইয়া পরপাবের দিকে তিনি তাঁকাইলেন। অস্তপারের 

দেশে তাহার মন উধাও হইয্া গেল। সেই ধান ও সেই ম্বপ্র তাহার চোখে 

নামিল। 

হজ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাই তিনি ওহদ প্রান্তরে উপনীত হইয়া 

শহীঘরদিগের মাজারের পার্থে দাড়াইয়। তাহাদের রুহ-শাফায়াতের জন্য মুনাজাত 
করিলেন । স্বৃত বীরদ্দিগকে সঙ্গোধন করিয়া ব্জিলেন : “হে সমাধি-শায়িতগণ, 

সপ 



৩৩৯ পরপারের আহ্বান 

তোমাদের আত্মার উপর আল্লার অনস্ত রহ মৎ নাধিল হউক । আমরাও শীঘ্রই 

তোষাজ্সর সহিত মিলিত হইতেছি।” 

মদিনায় পৌছিয়াও হযরত একদিন নীরব নিশীখে 'জান্নাতৃল্-বাকী” নামক 
গোরস্তানে উপস্থিত হইয়! একইভাবে মৃত মুদলমানদিগেব রুহ-শাফায়াতের জন্ত 

প্রার্থন! করিলেন । 

কিন্তু এই বিদায়-যাত্রার মুখে টাড়াইয়াও মহানবী এপারের কর্তব্য করে 

একটুও অবহছেল1 করেন নাই । জীবনের শেষমুহ্র্ভ পধস্ত তিনি কর্তব্যের প্রতি 

জবিচলিত নিষ্ঠা! দেখাইয়! গিয়াছেন। 

মুততাঅভিষান হইতে ফিরিয়া আমিবার পর সিরিস্কা প্রান্তরে 
আবার বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইল। ইনুদী থৃষ্টানগণ কিছুতেই 

সদ্ধির সর্ত সমাকরূপে পালন করিল নাঁ। এ-কারণ পুনরায় তথায় অভিযান 

প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিল। হযরত ততক্ষণ।ৎ মুসলমানদ্দিগকে সিরিয়া 

যাত্রী করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এবারকার এ-অভিযানের 
পেতৃত্ব-ভার অর্পন কব্িলেন জায়েদের পুত্র ওসামার উপর । বিংশতিবর্ষ- 
বয়স্ক তরুণ যুবক এই ওসামা, তাহাতে আবার ক্রীতদ্দাসপুঞ্জ! তিনি হইলেন 

সেনাপতি, আর তাহাবই অধীনে দাঁধারণ দৈনিক বেশে স্থাপিত হুইঙেন 

আবুবকর ও ওমরু ! দুনিয়! হইতে বিদায় লইবার পূর্বে ইসলামের নবসাম্যবাদ 

মুদলমানদিগের মধ্যে এতটা কার্ধকারী হইয়াছে, তাহাই যেন একবার 

দেখিয়1 যাইবার জন্য মহানবী এই ব্যবস্থা করিলেন। আবুবকর, ওমর 

অথবা! অন্থান্য সাহাবাগণ হ্াহারা! দীর্ঘদিন হযরতের সাহচধষে থাকিয়া 

ইসলামের লমস্ত ধ্যান-ধারণা আপন জীবনে আয়ত্ত করিয়া লইক়াছিলেন-_ 

সাহার! নিরিচাবরে অবনত মস্তকে এ আদেশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু একদল 
তক্ুণ মুসলমান ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। ওসামার নেতৃত্ব স্বীকার করিবার 

মত মনোবল তীহার্দের ছিল না। হযরত এ কথা বুঝিতে পারিয়া আবার, 
সকলের নিকট ইসলামের সাম্য.নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। তখন সকলেই 

শাস্ত হইলেন। একমনে একগ্রাণে ওসামার নেতৃত্বে মুসলিম বীরদল যুদ্ধে যাইবার 

জগ্ প্রস্তত হইলেন । 
কিন্তু নগরবাসীর মনোধোগ শীপ্রই আর একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি, 

'আকৃষ্ট হইল। ওসামাকে আদেশ দিবার পরদিনই হযরত হঠাৎ অন্থস্থ হইয্রা। 

পড়িলেন। 



বিশ্বনবী ৩৪০ 

পীঙার স্চনা এইরূপ হইল £ 
'জাঙ্গাতৃন-বাকী” হইতে ফিরিয়া আপিয়া হষরত বিবি আয়েষার, গৃহে 

উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন; আয়েষো শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া 
বলিতেছেন, “উঃ ! মাথা গেল ! মাথা গেল 1” তাহা শুনিয়া হধরত বলিলেন ঃ 

“আয়েষা, কার মাথা গেল? তোমার না আমান?” এই বলিয়া তিনি নিজের 

অন্গস্ততার কথা জানাইসেন। ভারপরু একটু হালকা সুরে বলিলেন £ 

“তোম!প গাথা হেলে বা ক্ষতি কী, আয়েব।1 আমার পূর্বে তুমি যদি মার! 

যান্দ। তবে কি ড়মি সুধী হও না? আমি তোমাকে আপন হাতে গোশল 

বরাহয়া কাকন পরাইক্া কবরে শোয়াউরা দিব, ভার চেষে মধুর আবু কী হইল 

পারে ?? 

আফেষা কুকুরে একটু হাপিয়া বলিলেন; হাঃ তা বৈ কি? 

মাপনি তো হাত চান। শামি মারা গেলে আর একটি নঙন বিণি আনিয়া 

আমারঈ এহ ঘরে আপনি নতন সংসার পাতিবেন, এই বুঝি আপনার 

মন্দ ৮ 

গাসেখাবু এত জিদ্ধ বিদ্ধেশ হযরত প্রাণ ভপ্গিয়। উপভোগ করিলেন । 

পাম্প্য জীবনে এই চিহট্রণ কও স্থন্দর - কত মধুর ! 

হষরত্নে পীড়া ক্রমেই বুক্ষ পাঃতে লাশিল। অন্যান্য সকল স্ত্রীর সম্মতি 

লইঘা স্তিনি মআছেধার গৃঙে *যা। গ্রহণ কারলেন। 

*ষদতের পীভার স্ংবাদ শুনিধা তাভার প্রিয় ছুহিতা বিবি ফাতিমা পিনাকে 

দেখিতে আসিলেন। হযরত ক্াতিমাকে কাছে ডাকিয়া তাহার কানে 

কানে কিন গোপন বথা বলিলেন। ভহাতে ফাতিমা উচ্পিত আবেগে 

ক।দিতে লাগিলেন । তখন হষরত আবার তীছার কানে কানে আর একটি 

গোপন থা বলিলেন | এইবার ফাতিমা হাপিয়া উঠিলেন। কেহই এ কামনা 

হাঁ'সব অথ ওবিল ন)1* 

* পরবতীকালে গি।ৰ ফাতিমা নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন; “গুথমবাব হযরত 
1হ ৭ আনন মৃঙীব পলাদ দিয়লন, হাই আমি কাদিয়াছিলাম। [দ্বতীয়বার তিশি 

বলিষ/'ছলেশ * ফাতিমা! কাদিও না। আমার মৃত্যুর পর আমাৰ পরিবারের মধো 
*বথম তুনিত আমা৭ সংগে বিহি শতে মিলিঙ হইবে । এই কথা গিয়া আমি হাসিয়া 

ছিলাম ।” বল। বাহুল।, হযরতের ভবিষুদ্ধাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। সৃত্যুর 

সয় মাসের মধ্যেই বিবি ফাঁতিম। ইস্তিকাল করেন। 



৩৪ ৬ পরপারের আহ্বান 

দ্বিতীয় দিন হধরতের জ্বর হল, সংগে সংগে তিনি তাহার পেটে 

অসহা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন । খারে বারে ব'লঙে লাগিলেন : 

“থায়বারে ইন্ুদিনী যে বিষ দিয়াছিল, সেই বিষের হ্রণা এখন আমি অন্ন ভব 
করিতেছি ।” এই বলিয়া ভিনি সকলকে তীহারু মাথায় ঠাণ্ডা পানি চ'ক্িতে 

ৰলিলেন। | 

কিন্তু নূ্রনবী তখনও একেবারে শয্যাশায়ী হন নাই ' রুগ্ন শগির লইয়াই 
তিনি প্রত্যহ মলজিদে গিয়া ইমামতি করিতে লাগিলেন । 

নামাঘ শেষে একদিন তিনি খুত্বা দিতে দিতে বাঁলসা উঠিলেন : *ম্ান্্াত্ 

তাহার এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত হ্খ-সম্পদ দান করিতে চাহিলেন, কিন্ত 

সে তাহ ত্যাগ করিয়া আল্লাকেই গ্রহণ কর্রিপ।” কেহই এ কথালু 

গৃঢ অর্থ বুঝিতে পাবিল ন1; কিন্তু জ্ঞানপদ্ধ 'আবুনকর এ কথার তাৎপর্ধ 

বুঝিতে পারিয়] কাদিয়া জারজার ইইতে লাগিলেন; সাধারণ লোক 

মনে করিল £ “বৃদ্ধ আবুবকরের মাথা খারাপ হইল নাকি? হযরত 

একটি লোক সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইতেছেন, ইহান্ে কীাদিধার কী 

আছে 1?” 

অ-ঃসর হযছ*ত বলিলেন £ “নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধা হইতে প্রেষ 

ও তক্তিতে আবুবকরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া! মান । এই মুপঞ্িদের সমন্ত দরজা 

আজ হইতে বন্ধ হইয়া যাক, শুধু থোল! থাক্ আবুবকরের দরজ1।” হুযরতেগ 

মৃতার পর আবুবকরই ধাহাতে মুসলমানর্দিগের খলিফা নির্বাচিত হন, এই 

ইংগিতই দেদিন তিনি দিলেন ! 

জীবনের আলো শান হইয়া! আসিতেছে জানিয়] তিনি আর একদিন বিবি 

আযেষার গৃছে সমবেত ভক্তবুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন £ “হে 

মুসলমানগণ, তোমার্দের প্রতি শাস্তি বত হউক। আল্লাহ্ তোমাদের উপর 

প্রসন্ন হুউন। তাহারই শক্িবলে তোমাদের জীবন ও কর্ম সাফল্যমগ্ডিত 

হউক । অক্ষ কল্যাণে তোমরা নিরাপৃর্দ হইয়া থাছ। আজ হুইতে 
খোজকিয়ামত পর্যস্ত যত মুসলমান আলিৰে, তোমাদের মধ্যবতিতায় 

তাহাদের সকলের প্রতিই আমি আমার সালাম ও দোওয়া পৌছাইয়া 
দিলাম।” 

অন্য আর এক সময় তিনি বলিলেন £ “'নাবধান ! ' তোমরা ঘেন আমার 
কবরকে পুজা! নাকর। পুধিবীর বু জাতি এই পাপে ধ্বংস হইয়া! গিয়াছে।” 
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সফর মাস শেষ হইগ্না গেল। রবিউঙগ-মাউয়াল মাপ পড়িল। হতষরতের 

অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। 

সেদিন মাসের এগার তারিখ । ববিবার । এশার নামাষের আযধান 

ধ্বনি হইল। হযরত অঙ্জু করিবার জন্ত পানি চাহিলেন। অতি কষ্টে অজু 

করিয়া তিনবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনবারই তাহার মাথা ঘুরিতে 

লাগিল, নামাযে যোগদান করিতে পারলেন না । তখন আবুবকরকেই নামাষ 

পড়াইবার জন্য তিনি আদেশ পাঠাইলেন। আদেশক্রমে আবুবকর নামাষ 
আরম্ভ করিলেন । 

কিন্তু হযরতকে অনুপস্থিত দেখিয়া! ভক্তবুন্দ উতলা হইয়া পড়িলেন। 

ভাবিলেন £ বুঝিবা হযরত আর ইহজগতে নাই। হুষরত তাহা বুঝিতে 

পারি! দুইজন আত্মীয়ের স্কন্ধে তর দিয়া মসজিদে উপস্থিত হইলেন। ইহা 
লক্ষ্য করিয়া আবুবকর মিশ্থার হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়। আসিবার জন্য ব্যাগ্র 

হইয়া উঠিলেন; কিন্তু হধরত তাহা! নিষেধ করিলেন । আবুবকরের পারে 

বলিয়াই সেদিন তিনি নামায পড়িলেন । 

নামা শেষে তিনি সকলকে বলিলেন £ “হে আমার প্রিয় তক্তবুন্দ, 

আমি তোমাদিগকে আল্লার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তোমরা] নিষ্ঠার 
সহিত তাহার আদেেশ-নিষেধ পালন করিও, তাহা হইলে তিনিই তোমাঁদিগকে 

রক্ষা] করিবেন । বিরায়।” 

হষরতের অবস্থা দেখিয়া! সাহাবীরা কার্দিতে লাগিলেন । কিন্তু হযরত ষে 

এত শীঘ্রই তাহার্দিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, এ কথা কিছুতেই কাহারও বিশ্বাস 

হইল না। 

সারারাক্রি হযরতের খুব কষ্টে কাটিল। 

সোমবার। প্রভাত হইতেই ফষরের আযান ধ্বনিত হইল। হযরত উঠিতে - 

চেষ্টা করিলেন, কিন্ত পারিলেন না। আবুবকর নামা পড়াইবার জন্য প্রস্তত 

হইলেন। খন হযরত বিবি আয়েষাকে মসজিদ-সংলগ্ন দরজাটি খুলিয়া 
দিতে বলিলেন। খোল! দরজা দিয়া ভোরের ন্গিগ্ধ হাওয়া! আসিয়া হরতের 
গায়ে লাগিতে লাগিল। নবপ্রভাতের অরুণ-আলো আসিয়! তাহার মুখে 

পড়িল। এই দিন এই সময়ে তিনি দুনিয়ায় আসিয়াছিকেন, সে কথা 

তাহার মনে পড়িপ। নীরব দৃষ্টি সেলিয়া তিনি মসজিদের নাষাষরত 

মুসলমানছিগের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। একট পবিত্র শাস্তি ও আনন্দ 
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তাহার চোখেমুখে থেলিয়া গেল। তীছার ইস্তিকালের পর মুদলিমগণ কিন্ধপ- 

ভাবে নামাষ পড়িবে, কিন্বপভাবে চলিবে, সেই হুপ্ন ষেন আজ তাহার 

চোখে ধনাইয়! আদিল। নবকূর্ধের নব-আজোকে এক নবীন জাতির 

অভুতান তিনি দেখিতে পাইলেন। অনাগত ভবিষ্যতের, গোৌরবোজ্ছল 
চিত্র দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হুইলেন। তাহার জীবন-সাধনা ষে সফল 

হইয়াছে, আল্লার বাণীকে তিনি যে জয়যুক্ত দেখিয়া যাইতে পারিতেছেন, 
এ গৌরব ও আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া! গেল। পবিত্র মুখে স্গিগ্ধ হাপি 
ফুটিল। 

সকালবেলা হুষধরতের অবস্থা আশাতিরিক্তরূপে ভাল বলিয়াই বোধ 

হইল। সকলের সহিত তিনি বেশ কথা বলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া 

সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। ভক্তবুন্দ শুকুর-গুজাত্রি করিতে 

লাগিলেন) হুধরত 'আরোগ্যলাভ করিতেছেন ভাবিয়া! আবুবকর, ওমর, 

আলি, ওসমান প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কাধে বাছিরে চলিয়া 
গেলেন। 

এই সময়ে আবুবকরের স্ত্রী ( আয়েষার জননী ) মদিনার উপকণ্ে সুঙ্গান 
নামক পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। হযরতের আশাগ্রদ অবস্থা দেখিয় 

আবুবকর আপন স্ত্রীকে লইয়া! আমিবার জন্য হুধরতের অন্মতি চাহিলেন। 

হযরত সম্মতি দিলেন। হছিধাহীন চিত্তে আবুবকর স্ম্নাহ যাত্রা 

করিলেন । 

হযরতের অসুস্থতা নিবন্ধন ওসামা এতদিন সিরিয়-যাঞ্র। স্থগিত রাখিয়া- 

ছিলেন। তিনি আসিয়া এক পময় হযষরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

ওসামার মস্তকে হস্ত বাখিয়া হযরত তাহাকে দোওয়া করিলেন এবং 

অনতিবিজ্ষ্বে সিরিয়ায় অভিযান করিবার জন্ত পুনরায় তাহাকে তাকিদ 
দিলেন। 

বিবি আয়েষ! দিবারাত্রি হধরতেত্র পরিচর্ধায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 
তখনও তরুপবয়স্কা; কিন্ত তবু কী আদর্শ শ্বামিতক্তি! কী অনুপম 
সেবাপরায়ণতা ! স্বামীর পবিত্র মস্তক আপন কোলে রাখিস! তিনি তাঁহাকে 
সেবা-শুশ্রষ1 করিতে লাগিলেন। ্ 

অপরাহে হুঘরতের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন শুইল। পীড়ার গতি 
এন্দের দিকে চলিল। বিৰি. আয়েবা ও অন্তান্ত, সকলে উদ্বিপ্ন হইয়া 
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উঠিলেন। সংবাদ শুনিয়া! ওমর ও অন্যান্ত সাহাবাগণ তাভাতাডি ছুটিয়। 
আসিলেন। এই সময় হযরত একবার গমরকে কাপি-কল্ম লইয়া আসিতে 

বর্িলেন । উদ্দেশ্য £ লিখিতভাবে তিনি কোন উপদেশ রাখিয়া যাইবেন। 

কিন্তু ওমর, তাহা আনিলেন না। হ্যরতকে বাধ দিয়া বলিলেন ১ এয়া 

রস্থুলুল্লাহ্্, লিখিত উপদেশের কী প্রয়োজন ? আমাদের পক্ষে আল্লার 

কুরান এবং আপনার আদর্শ ই তো! যথেই।” কী অসাধারণ দ়্তা ও মনোবল 

এই তেজোদুপ্ু যাচ্ষটির | 

এই সময়ে আবুবকরের পুত্র আবছুর রহমান একখানি এেস্ওয়াক হস্তে 

হযরতের প্রঙ্তোষ্ঠটে আসিলেন। হষরুত সেখানির প্রতি সতৃঞ্ণ নয়নে তাকাইয়া 

বুহিলেন। হযরত সব সময়ে মেস্ওয়াক করিয়া দাত পরিষ্কার রাখিতে 

ভালবালতেন। বিবি আয়েষা তাহা জানিয়া হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

“মেস্ওয়াকথানি আপনি চান কি 1” হযরত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । 

আয়েষা তাহা লঙ্টয়া হযরতের হাতে [দলেন। হযরত তাহা মুখে দিয়া 

দেখিলেন, বড় শক্ত । তখন বিবি আয়েষা বলিলেন £ আমি কি চিবাইয়া 

উহা নবুম করিয়া দিব? হযতুত মাথা. নাড়িয়া সম্মতি জানাইপেন । তখন 

আযেষা দাত দিয়! চিবাইয়া চিবাইয়া মেস্ওয়াকখানির অগ্রভাগ মোলায়েম 

করিয়া দিলেন। তাই দিয়া হধরত দম্ভ মঞ্জন করিলেন। কী অঙ্গপম 

চিত্র ৪! 

ইহার পর হঠাৎ একট] অবসাদ দেখা দিল। হযরত নিস্তেজ হইয়া 

ডিজেন। হস্তপদ অনাড় হইয়া আসিল। বিবি. আয়েষা তাহা লক্ষ্য 

করিয়া তাড়াতাড়ি হষর্রতের মন্তক আপন বক্ষে তুলিয়া ল্ইলেন এবং 'নিজ- 

হস্তে হক্তগয় মর্দন করিতে লাগিলেন। হযরত মৃহুক্ধরে আয়েঘাকে 

বলিক্েলন £. “হাত সরাহয়া লও।» বাব আয়েযা তাহাই করিলেন । 
ধীরে ধীরে হযবুতের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিতে লাগিল। বিশ্ব- 

প্রকৃতি তখন বাহিরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; দিকে দিকে বিদায়ের 
করুণ বরাগিণী বাজিতেছে। একটা মহাশোকের মাতন ফেন বিশ্বের হুগ্লারে 

ঘনাইয়া আলিতেছে। এত বড় বিরহ তো ধরণীতে আর কোনদিন আসে 

নাই। 

একটা নিস্তব্ধতা আসিল। 

হধরত একদুষ্টে উধ্ব আকাশ-পানে চাহিষ্কাঁ রছিল। তারপর ম্ৃহুদ্বরে 



৩৪৫ ৃ পরপারের আহবান 

বলিতে লাগিলেন ; “ইয়া রফীকে-আ+লা ! হে আমার পরম বন্ধু! তোমার 
কাছে :"' ৬৪৪ ”** 1 1” 

সব শেষ হুইল! বিশ্বনবীর রুহু-মুবারক জান্গাত-লোকে প্রস্থান 
করিল! (+) 

* খৃষ্টান পঞ্জিকা অনুসারে রহুলুল্লাহ, ইন্তিকাল করেন : ৬৩২ খষ্টাের ৭ই জুন, মোতাবেক 
১২ই বুবিউল আউওল ১১শ হিষরী। | ৃ 
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শেব-কথা 

রস্থল নাই! রন্থল!! ধরণীর অন্রস্তল হইতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ 

উত্থিত হইয়া আকাশ-বাতাপকে উতলা! করিয়! তুলিল। এতদিন যাহাকে 

পাইয়! বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত হইয়া ছিল, আজ আবার তাহাকে হারাইুয়া সে 

ছাছাকাত্ করিতে লাগিল। মিলনোৎ্সবের প্রধান অতিথি চলিয়া গেলে 

সভাগৃহ যেমন নিশ্রভ হইয়া! যায়। চমন-বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া 

গেলে ধেমন করিয়া তরু-পল্পবে বিরহ ঘনায়, বিশ্ব-ধরণীরও আজ সেই দশ! 

হইল। ধাহার আগমনে তোরণে-তোরণে একদিন বাশি বাজিয়াছিল, নানা 

পক্জপুপ্পে ধাহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল, দিকে দিকে আনন্দ-মেলা 

বপিয়াছিল, সেই সম্দানিত প্রধান অতিথি আজ চলিয়! গেলেন। উৎসব-ভূমি 

আজ মলিন শিশ্রভ হইয়া পড়িল। স্থলে জলে লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে 

তৃণে-তৃপে শোকের ছায়া! নামিল। সমস্ত হাসি-গান থামিয়া গে; দিকে 

দিকে শুধুই একটা করুণ ক্রন্দনের স্থর শোন! যাইতে লাগিল । মেষ-শিশুরা 

তৃণ মুখে দিয়! হঠাৎ ব্যথার স্থরে কাদিয়া উঠিল, মরুপথথে চলিতে চলিতে 
উটের স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া গিয়া মর্ধিণা পানে মুখ তুলিয়া জল-ছলছপ 

নয়নে একদুষ্টে চাহিয়া বহিল। বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেল) 

ফুদ্দল ঝতিয়া পড়িল; পাথীরা গান ভুলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল? 
সমীর গতি হারাইল; *লু”হাওয়া ধরণীর অন্তর্দাহ বহন করিয়া! মকুদিগন্তে 
হাহাকার কবিয়! ফিরিতে লাঁগিল। উর্দাপী বেছুঈন তার বল্লম ছুড়িয়া 

ফেলিয়া অশ্ব হুইতে নামিয়। দ্রাড়াইল; অশ্ব পার্থে দাড়াইয়। বিমর্ষভাবে 

বারে বাবে হ্রেধারৰ করিতে লাগিল। জড়-চেতনে আজ এমনি কক্রিয়া 

শোকের মাতন উঠিল। লকলেই মনে করিতে লাগিল : কী যেন তাহার 
নাই, কী ষেন মে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, কোথায় যেন খানিকটা! শুন্ত 
হুইস্স] গিক়াছে। 

মুছুর্ত-মধ্যে হযরতের মৃত্যু-সংবাদ মদিনার সবত্র ছড়াইয়া পড়িল। আবুবকর 

তখনও হুঙ্লাতেই অবস্থান করিতেছিলেন ? সংবাদ উুনিয়াই' তৎক্ষণাৎ তিনি 

মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। 



৩৬৭. শেব-কথা 

এদিকে হুধরতের ইস্তিকাপের সংবাদে বিহ্বল হুইয়া ওমব তাড়াতাড়ি 
বিবি আর়েবার গৃহে উপস্থিত হুইলেন। হযরতের দ্নেছাবরণ উন্মুক্ত করিয়া 
একৃষ্টে তিনি তাহার মুখপানে তাকাইদ্সা রছিলেন। সেই প্রশান্ত 
জ্যোতির্ময় মুখখানি দেখিয়া ওমর কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না৷ ঘে, 
হযরত তাহাদিগকে ছাড়িয়! গিয়াছেন। সেই মুখ, সেই হাসি, সেই কমনীয়তা 

_সমস্তই বিগ্যমান $ ম্তত্যুর কোন লক্ষণ সেখানে নাই। ওষর হযরত 

বলিয়া উঠিলেন ঃ «কে বলে হযরভ নাই? মিথ্যা কথা। মরেন নাই-_ 
মরিতে পারেন না।” বলিতে বলিতে তিনি উন্মার্দের ন্যায় বাহির হইয়া 

আসিলেন এবং গৃহন্ধারে দাড়াইয়া সমবেত জনতাকে সগ্থোধন করিয়া বগিতে 

লাগিলেন : “্হষরত মরেন নাই, মব্রিতে পারেন না। ঘষে বলিবে তিনি 

মারা গিয়াছেন, তাহার গর্দান লইব।” বলিতে বলিতে তিনি কোষ হইতে 

তরবারি তুলিয়৷ লইলেন। হযরতের মৃত্যুতে ওমর যে অতিমাত্রায় বিহ্বণ 
হইয়া! পড়িয়াছেন এবং এই উক্তি ঘে তাহার অন্তবেদনারই বহিঃপ্রকাশ, সকপেই 

তাহ। বুঝতে পারিলেন। 

ঠিক এই সময়ে হযরত শ্াবুবকর আগিয়া পৌছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি 

বিবি আয়েষার গৃহে প্রবেশ করিয়া! হ্যরতের মুখাবরণ তুলিয়া অনিমেষ নয়নে 

তাকাইয়। রহিলেন : ভক্তিভরে নত হুইয়। হঘপতের পবি্জ্র ললাটে বারে বারে 

“বোসা” (চুম্বন) দিতে দিতে অশ্রসিজ নয়নে তিনি বলিতে লাগিলেন £ 
“জীবনে যেমন হুন্দর ছিলে, মরণেও তুমি ঠিক তেমনি সুন্দর দেখাইতেছ।” 

তারপর ছুই হাতে হযবত্ের মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে পুনরার 

তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন; হে আমার প্িষ্ বন্ধু, তুমি আজ সত্যই 

আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে ! 

ব্যথিত চিত্তে আবুবকর বাহিরে আসিলেন! ওমর তখনও অপিহস্তে 
ছয়্ারে দণ্ডায়মান । সাহস করিয়া কেহই তাহার কথার প্রতিবাদ করিতেছেন 
না1। তাহা দেখিয়া! আবুবকর অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, ওমর কী 
করিতেছ! ক্ষান্ত হও। বাচালতা পরিত্যাগ কর। হুধরত মারা গিয়াছেন, 

ইহাতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহ তাহার রহ্লেয় নিকট কি এই আয়াত 

“নাধিল করেন নাই ?-- 

“নিশ্চয়ই তুম মরিবে এবং তাহারাও ( অন্তান্ত লোকেরাও ) মরিবে ।” 
তারপর ওহদ-যুদ্ধের অবসানে কি আল্লাহ, বলেন নাই £ 



বিশ্বনবী ৩৪৮ 

“মুহ্মৰ একজন প্রেরিত নবী ছাড়া আর কিছুই নন। নিশ্চয়ই তাহার 

পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীর! ইন্তিকাল করিয়াছেন । এ-ক্ষেত্রে কী ক্সিৰে? তিনি 
যদি মারাই যান, অথব1 নিহতই হুন, তবে কি তোমর। ( পূর্বের অবস্থায় ) ফিরিয়া 

যাইবে? 

অতএব, হে লোক সকল, অবহিত হও। ঘাহারা এতদিন মুহম্মদের 

পূজারী, ছিলে, তাহার] জানে! যে মুহণ্মদ মারা গিয়াছেন। আর যাহারা 

জাল্লার পূজা করিতে, তাহার! জানে যে থম্বার মৃত্যু নাই-তিনি চির-জীবস্ত-_ 
তিনি হাইউল্-কইউম।” 

আবুবকরের এই জলস্ত সত্যবাণী শুনিয়া ওমরের চৈত্ন্ত হইল। তাহার 

মনে হইতে লাগিল, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলি ঘেমন সবেমাজ্র নাধিল 

হইল-_উহাদের তাৎপর্য তিনি ষেন আজ নৃতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। ওমর: 
থর থর করিয়া] কাপিতে লাগিলেন, হাত হুইতে তরবারি থসিয়া পড়িল, বিহ্বল 

হইয়া তিনি মাটিতে পড়ি গেলেন। 

এই সময় একট] নৃতন সমস্যার উদ্ভব হইল। হধরতের মৃত্যুর পর 
ষে প্রশ্ন অনিবার্ধ হইয়া ছিল, এখনই তাহা দেখা দিল। মুদলমানদিগের 

নেতা বা! খলিফ। এখন কে হইবেন? এই প্রপ্থ্ের আশু মীমাংসার প্রয়োজন 

হইল॥ কারণ ইহা] না হইলে ৮কান কাজ করাই আর জস্ভব হুইল ন]। 

অনতিবিলপ্বে একটি পরামর্শ সভায় মোহাজের ও আনসারগণ মিলিত 

হইলেন £ মদ্দিনাবাপীদের কাহারও কাহারও ইচ্ছা ছিল- তাহাদের 

দলপতি সা'দ-বিন-উবাইদাকে খলিফ1 নিবাচিত করেন। কিন্তু ওমর, 

আবু-উবাইদা প্রভৃতি তাহাতে সম্মত হইলেন না. তাহারা জ্ঞানবুদ্ধ 
আবুবকরের নাম প্রস্তাব করিলেন। ওমর সকলকে সঙ্গোধন করিয়া 

বলিলেন £ “বন্ধুগণ, ঝস্থলুল্লার ইংগিত কি এখনও আপনার! বুঝিতে পারেন 
নাই? জীবিত থাকাকালীন তিনি কি আবুবকরকেই এমামতি করিবার 

হুকুম দেল নাই? এমন কি নিজে তীহার পার্খে বসিয়া নামাঘ পড়েন 

নাই? আবুবকরকেই কি তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! তালোবাসিতেন 
না? অতএব আম্ন, আমরা সকলেই আবুবকরকে খলিফণ বলিয়। ' মানিয়া। 
লই ।** ইহাই বলিয়া তিনি আবুবকরের হস্ত ধারণ পূর্বক তীহাব্ নিকট, 

বরে হষ্টলেন। তখন সকল বাধা-বিপত্তি ভাপিয়া গেল। একে একে 

সকলেই আনিয়! আবুবকরকে খলিফা বলিয়া! স্বীকার করিলেন। ধাছার! 



৩৪৯ শেষ-কথ। 
সাদ-বিন্উবাইদাকে লমর্থন করিভেছিলেন, তাহাবাও আন্ধইটচিত্তে নিজের 

, সম্মতি জানাইলেন। এষ্্রূপে আবুবকর মূললমানদিগের প্রথম খলিফা 
নির্বাচিত হইলেন। 

আবুবকর তখন উঠিয়া দাড়াইয়া বলিভে লাগিলেন £ “হে মুসলমানগণ, 
আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই, সে কথা জানি, তবু তোমাদের ইচ্ছান্ছ- 
সারেই আমি তোমাদের খলিফা হইলাম। ঘদি আমি তুল করি বা বিপথে 

চলি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করিয়া লই । মনে বাখিও, মিথ্যা 

বা ছুষ্বুদ্ধি দ্বারা কোন জাতি বড় হইতে পারে না; সততার মধ্যেই জাতির 
শক্তি নিহিত থাকে । যে জাতি ভীরু, আত্মপ্রবঞ্চকক ও নিজেদের মধ্যে 

বিভেদ সৃষ্টিকারী, সে জাতিকে আল্লাহ্ স্বপ! করিয়! দূরে নিক্ষেপ করেন। 
অতএব, তোমর1 কায়মনোবাক্যে আমার আদেশ পালন কৰিবে। আঙি 

যতখানি আল্লাহ. ও তাহার রস্থুলকে মানিয়া চলিব, তোমরা ঠিক ততখানি 

আমার কথা মানিয়া চলিবে।” ইহাই বলিয়া তিনি সকলকে শাস্ত 

করিলেন ।* 

হযরতের মৃতদেহ চব্বিশ ঘণ্টাকাল রাখিয়। দেওয়। ছইয়াছিল। সোমবার 

অপন্বাহথে তিনি ইন্তিকাল করেন, মঙ্গলবার অপরাহে তাহাকে দাফন কর! 

হয়। এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া! দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিয়। হযরতকে একবার 

শেষ-দেখ! দেখিয়া! যাইতে লাগিলেন এবং তাহার পবিত্র আত্মার উপর আল্লার 
রহমত প্রার্থন! করিতে লাগিলেন। বনু দূরপথ হইতে বুদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, বালক, 
বালিক--কাতারে কাতারে মদিনাপানে ছুটিক়াছেঃ সকলেরই মুখ মলিন, 

লকলেরই চোখে আস্থ, সকলেরই কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি। মদিনার সর্বত্র সেঙ্গিন 

এমনই শোকের মাতন। 

হযরতের মৃতদেহ কোথায় দাফন করা হইবে, তাহা! লইয়া! মততেদের 
স্থষ্টি হুইয়াছিল। কেহ বলিতেছেন £ মসঞিছুক্নবীর যিশ্বাবের পারে, কেছ 

বলিতেছিলেন মিম্বারের নিয়ে । কিন্তু আবুবকর কাহারও প্রস্তাব গ্রহণ না 

করিয়া বলিলেন : “জীবিতকালে হযরতকে বলিতে শুনিয়াছি £ পর়গন্বরের। 

যেখানেই দ্বেহত্যাগ করেন, সেইখানেই তাহাদিগকে সমাহিত করিতে 

হয়। অতএব হুধরত যেখানে শায়িত আছেন সেইখানেই তাহাকে দাফন 

করিতে হইবে।” এই নির্দেশ অস্থসারে বিবি আয়েষার গৃহেই হুধরতের সমাধি 
রচিত হইল। 



বিশ্বনবী ঈর্ভিহি 

মঙ্গলবার অপরাহে হযরতের দ্বাফন-ক্রিয়া সম্পন্ন হুইল। মদিনা 
মসজিদে তখন অগণিত লোক । হুষরতকে নমাধি-শয়নে শায়িত করিবার 

পূর্বে খলিফ1! আবুৰকর সকলের তরফ হইতে এই মুনাজাত করিলেন £ 

“হে রসুলুল্লাহ, আল্লার অনস্ত রহমত তোমার পবিভ্র আত্মার উপর 

বষিত হুউক। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি: তুমি আল্লার বাণী ষথাযথ- 
ভাবেই আমাদের কাছে পৌছাটয়া দিয়াছঃ ঘতদিন না সত্য জয়ঘৃক্ত 

হইয়াছে, গতদ্দিন জীবন পণ করিয়া জিহাদ করিয্লাছ। এক আল্লাহ্ 

ছাড়! আর কেহই মাবুদ নাই-_-এ কথা তৃমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ এবং 

তাহার সার্লিধ্যে আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছ ; বিশ্ববাপীদিগের গ্রতি তুমি 

চিরদিনই সর্দয় বাবহার করিয়াছ। আল্লার ধর্ম সকলের দুয়ারে পৌছাউয়া 
দিবার বিনিময়ে তুমি কোনদিন কোন গ্রতিদান চাও নাই, অথবা সে ধর্মকে 
কাহারও নিকটে বিক্রয়ঞ্ কর নাই। হে দরদী বন্ধু, আল্লার অনস্ত করুণায় 

তোমার রুহমুবারক অভিষিক্ত হউক ! আমিন !” 
নাঃ রা কঃ 

আস্থন পাঠক, আমরাও এই স্থরে স্থর মিলাইয়া বলি £ “আমিন ! 1” 







পুর্ধণগাস 

আল্লাহতালার দরগায় লাখো! শুক্রিয়া! ঘে, এই অধম তাহার প্রিয় নবীর 

জীবন-কথার একাংশ আজ শেষ করিতে পারিল। ইছাকে আঙি আমার জীবনের 

চরম সঞ্চয় এবং পরম সম্পদ বলিয়া মনে করি ! 

প্রথম খণ্ডে আমরা হযরতের জীবনেতিহাস আলোচনা করিয়াছি । 

দ্বিতীয় থণ্ডে তাহার চবিজ্রের নানা দিক এবং নানা সমস্যার আলোচন! 

করিব। 

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হুধরত মুহম্মদ সমন্ধে লেখকের ধারণা 

কিছুটা স্বতন্ত্র। হুধরত মৃহম্মদকে আমারা শুধু 'মানুষ'ও বলি নাই, আবার 
এঅভিমানুষ*ও বলি নাই; ছুই-এর মিজিত রূপের কল্পনা করিয়াছি । মানবিক 

এবং অতিমানবিক উভয় উপাদ্দানই ষে তীহার মধ্যে ছিল, এই কথার উপর 

জোর দিবার জন্যই তাহাকে এইরূপে দ্বিধা-বিভক্ত করিগ্পা দেখাইয়াছি। বল 

বাহুল্য, ইহাই মাঙ্ষের পৃশ-পরিণত রূপ । মানুষের ভিতর অতিমানুষ না 

থাকিলে সে মান্গঘ মানুষই নয় । 

অতিমাহ্ছষ মানুষেরই পূর্ণরূপ । কাজেই জতিমান্ুষও মানব। সেই অর্থে 

রসুলুল্লাকে মানুষণ্ড বলা যায়। 

পূর্বেই বলিয়া! আসিয়াছি, হযরত ছুই নামে পরিচিত ছিলেন) এক 
নামে তিনি ছিলেন 'মুহম্ম” অর্থাৎ চরম-প্রসংসিত ; অন্ত নর্মে তিনি ছিলেন 

'আহ আদ” অর্থাৎ চবম-প্রশংসাকারী । “রম-প্রশংসিঙ' বলিলে বুঝা যাক: 

তিনি ছিলেন চরম পুর্ণ অর্থাৎ স্যষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ) আর “চরম-প্রশংসাকানী? 

বলিলে বুঝা যাকস : তীহার প্রদত্ত আল্লার প্রশংসা বা পরিচম্ম সর্বাপেক্ছা 

ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ । কাজেই হযরত মুহম্মদের জীবনের জক্ষ্য 

€ 00155101) ) লার্থক হুইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে সব 

সময়েই, আমাদের দৃষ্টকোণকে এই ছুইটি ফিন্দুতেই নিবন্ধ রাখিতে হইবে; 

অর্থাৎ আমাদিগকে দেখিতে হইবে: (১) তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন 

কিনা, (২) আল্লার ষে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা চরম এবং পর 

হইয়াছে কিনা। হুধরতের সফলতা বিচারের ইহাই হুইবে ছুই প্রধান 

মাপকাঠি ! 



বিশ্বনবা ৩৫৪ 

বল! বাহুল্য, দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা প্রধানতঃ এই বিষয়েই আলোচনা 

করিব। আমর] দেখাইব যে, হযরত সত্যসত্যই বিশ্বনিখিলের সর্বশ্রেষ্ঠ 

আদর্শ ছিলেন এবং তীহার প্রদত্ত আল্লা-পরিচিতিই সর্বাপেক্ষা সঠিক এবং 
সম্পৃ। 

'এতছ্যতীত আরও এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাদের সম্বন্ধে 

বস্তুত আলোচনা না করিলে হযরতের জীবনী অসম্পূর্ণ রহিয় যায়। সেরূপ 
কয়েকটি মূল্যবান বিষয়ের আলোচনাও পাঠক এই দ্বিতীর খণ্ডে দেখিতে 
পাইবেন । হ্যরতকে চিনিবার পক্ষে সেগুলি যথে্ই সাহায্য করিবে, 

সন্দেহ নাই। 



পরিচ্ছেদ £ ১ 

হুষরত মুহম্মদের জল্ম-ভারিখ ববে ? 

৫৭০ শ্ুষ্টাব্বের ২০শৈ আগষ্ট, মোতাবেক ১২ রবিউল আউওল, মোমবার, 

হুযরত ভূমিষ্ঠ হন। 
কিন্তু আধুনিক যুগের কোন কোন পণ্ডিতের মত: হযরতের সঠিক জন্ম- 

ভারিখ :ই রবিউল আউওল, ১২ই নছে। ইহাদের প্রায় সকলেই মিসরের 

ত্বলামখ্যাত জ্যোতিবিদ পণ্ডিত মাহুমূদ পাশ] ফল্কীকে অন্ুপরণ করিয়াছেন । 
পাশা মহোদয় ১৮/৮ খৃষ্টাবে ম্বতন্্ব একথানি পুস্তক রচন! করিয়া! দেখাইয়াছেন 

থে হযরতের জন্ম "ই ব্রবিউল আউওল তারিখেই হইয়াছিল, কেননা 

হিসাব করিয়! দেখিলে দেখা ঘায়, *ই তারিখেই সোমবার পড়ে, ১২ই তারিখে 

পড়ে না।% 

জলাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খা] লাহেবও পাশ মহোদয়ের এই উক্ষি 
সমর্থন করেন । “মোস্তফা-চনিতে' তিনি নিয়়লিখিত যুক্তি-তর্কেরর অবতারণা 

কত্রিয়াছেন। 

“হযরতের জন্ম-তািথখ নির্ধারণে এঁতিহাসিকগণ নানাপ্রকার মত 

প্রকাশি করিয়াছেন। তাবরিঃ ইবনে-খলছুন, ইবনে-হিশাম, কামিল প্রন়ৃতি 

এঁতিহানিকগণ ১২ই রুবিউল আউওল তারিখ নির্দেশ করিক়াছেন। কিন্ত 
আবুল ফেদা বলেন, এ মাপের ১০ই তারিখে হুষরতের জন্ম হুইয়াছিল। 

স্তবে সমস্ত লেখকই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে রবিউল আউওল 

মাসে সোমবারে হষরতের জন্ম হয়। আধুনিক মুসলমান জেখকগণ 

কক্ঘতাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১২ই বা ১*ই তারিখে সোমবার 

পড়িতে পাবে না। উহা »ই ব্যতীত অন্ত কোন শতাবিখ হইতে পায়ে না। 

ফিলরের শ্বনামখ্যাত জ্যোতিবিদি পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফারুকী 

( ফলকী ?) স্বতগ্র একখান! পুস্তক রচনা করিয়া ইহা অকাটারুপে প্রতিপন্ন 

«* মাহমুদ্ধ পাশা! যে পুস্তকখানি রচনা করেন, ছাহার মাম 'নাতার়েছুল আক হাম । 

পুস্তকখানি জারবীতে লিখিত। আমর1] জনেক চেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে 
পারিলাম না; কাজেই মুল যুক্তিতর্কের নহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আমাফেন্র ভূটিল না. 
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করিয়াছেন । পাশা মহোদয়ের প্রমাণগুলির সংক্ষিখসার নিয়ে উদ্ধৃত করিয়! 

দিতেছি। তিনি ঘলেন 

(১) ছহি হাদিসে বপিত আছে যে হযরতের শিলুপুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুর 

দিন সুধগ্রহণ লাগিয়াছিল। 

(২) হিযরী "*ম সালের জিলহুজ্জ মাসে ইব্রাহিমের জন্ম হয়; 

১৭ বা ১৮ মানস বয়সে হিজবীর কোন সালে তীহার মৃত্যু 

হুইয়াছিল। 

(৩) অংক কবিয়। দেখিলে বুঝিতে পাবা] যাইবে যে, উল্লিখিত সূর্ধ গ্রহণ 

৬৩২ খুষ্টাকের *ই নভেম্বর তাবিখে ৮-৩* মিনিটের সময় 

লাগিয়াছল। 

(৪) এ তারিখ ধরিয়া হিসাব করিয়], দেখিলে বুঝিতে পার] যায় যে, 
হযরতের ভন্মপনে ১২ই এপ্রিল তারিখে রবিউল আউওল মাসের 

১ল] তারিখে আরস্ত হইয়াছিল। 

€(£) জন্মদিনের তারিখ নির্দেশ সম্বদ্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্ত 

রবিউল আউওল মাসের ৮ই হইতে ১২ই পধস্ত এই মতন্ডেদ 

সীমাব্ধ রহিয়াছে । সোমবার সম্বষ্ধেও কাহারও মতভেদ 

নাই। 

(৬) ৮ই হইতে ১২ই রবিউল আউওল মধ্যে »ই ব্যতীত সোমবার নাই। 

অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই রবিউল 

আউওল ২*শে এপ্রিল, সোমবার হযরত জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন 1৮* 

-(স্বোস্তফাচরিত, ২৮৩-:৯৪ পঃ) 

“ অবগ্ত এই যুভিধার জনাৰ মৌলানা মোঃ আকরম খান সাহেবের নিজম্ব বলিয়া ষনে 

হয় নান মৌলানা! শিবলী €োমানী তাহার শ্থবিখ্যাত “সীরাৎ-উন-নবী” গ্রন্থের ১৬* পৃষ্জার 

পাদীকায় পাশা মহোদয়ের যুক্তিতর্কের একটা সংক্ষিণ্ত বিবরণী দিয়াছেন; মৌলানা 
আকরম খান সাহেবের উক্তি ও যুক্ত তাহারই প্রতিধ্বনি মাত। তবে পার্থক্য এই ঃ 

|শবলী মহোদয় এ-সম্বন্ধে নিজের কোন মতামত বাক করেন নাই, অথব। পাশা মহোদয়ের 

মত সমর্থনও করেন নাই; কিন্তু জনা মৌলানা! আকরম খান সাহেষ অত্যন্ত দৃঢ়তার 
সহিতই বলিতেছেন যে, ৯ই রৰিউল আউল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 

শিৰপী মহোদয়ের মন্যব্য যিলাইয়। দেখুন । 



৩৫৭ হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কবে ? 

কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে থে উপরোক্ত উপকরণ (4৪6৪ ), 

এবং যুক্তিধারা (5511981519) অঙ্ুমারে কি করিয়া ষে “নিশ্চতরূপে” প্রাশিভ 

হয় যে, »ই রবিউল আডউওল তারিখেই হুযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাছা 

আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যুক্তি-প্রমাণের যেসব উপকরণ জনাব মৌলান! 
সাঞছেব ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা! হইতে কোন ক্রমেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে 

(০০7০1551975) পৌঁছা! যায় না। দ্বীকার করিলাম ইক্রাহছিমের মৃত্যুদিনে 
থে সুর্ধগ্রহণ লাগিল, তাহ! ₹৩২ খুষ্টান্জের ৭ই নভেম্বর তারিখে সংঘটিত 

হইয়াছিল। কিন্তু তারপর? মানত এইটুকু প্রস্তাবন। হইতে কী করিয়া 

হযরতের জন্ম-তারিখে পৌছান যায়? এই তারিখটিকে ভিত্তি করিয়া যদ্ধি 
আমাদিগকে হযরতের জন্ম-তারিখ নিধারণ করিতেই হয়, তবে যুক্তির ধারা 

নিম্নরূপ হইবে £ 
(১) ইব্রাহিমের ম্ৃৃত্যু-ভারিখে ( অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর ৬৩২ খুঃ) আববী 

সনের অমুক্ক তারিখ ছিল; 
(২) এ তারিখে হযরতের বয়ন এভ বৎসর, এত মাসঃ এত দিন ছিল ;. 

(৩) অতএব হিসাব করিলে দেখ! যায যে, হযরতের জন্ম অমুক আরবী 
সনের অমুক মাসের তারিখে হইয়াছিল । 

কিন্ত মৌলান! সাছেবের যুক্তিধারা সে-পথে চলে নাই। একটি হুইভে 
অন্তটি, অন্থটি হইতে আর একটি--এইরূপভাবে চিক! অবশেষে দিদ্ধান্ত করা 

হইয়াছে; “অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৪ই রবিউল -আউওল 

তারিখেই হধরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন |” 

মৌলানা সাহেবের যুক্তিধার৷ যদি উপরোক্তরূপ হইতও তবুও হুষরতের 
সঠিক জন্মতারিখ বাছির করা সম্ভব হইত না। “১৭ বা ১৮ মাস বয়সে 
ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছিল” বলিলে তে] সব সঠিকতার মুলে লেইখানেই 
কুঠারাধাত করা হইয়া যায়। এই অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার ( 0:610£55 ) 

উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হযরতের সঠিক জন্ম তারিখ বাহির করা তে। 

দূরের কথা, ইব্রাহিমের জন্ম-তারিখও তো নিভূপরূপে বাহির করা সম্ভব হয় 
না। আর ইত্রাছিষের জন্মতারিখ বা|হর কারয়াই বা লাভ কী? সেখানেও 
তে! এ একই প্রশ্ন জাগিবে: ইব্রাহিষের জন্মদিনে আরবী কোন্ তাবিথ 

ছিল? এবং সেই তারিখে হফরতের বয়স কত বংসরু। কত. মাস, কত 

দ্বিন ছিল? 



বিশ্বনবাঁ ৩৫৮ 

দ্বিতীয় কথ! এই £ মিশরীয় পাশা মহোদয়ের গণনা ঘে আমাদিগকে কোথায় 

লইয়! ফেলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 
১,ই বুবিউল আউওল হইতে ৯ই বুবিউল আউওল তারিখে হযরতের জন্মতা বিখ 

স্থানান্তরিত হওয়া শাত্র তিন দিনের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিয়া যাইতেছে। 

কিন্তু তাহা মোটেই নয়। এই »ই রবিউল আউওল ৫৭১ শখ্ৃষ্টাকে 

রবিউল মাসের »ই তারিখে নয়, ইহা ৫৭১ খুষ্টাব্দের ৯ই রবিউল আউওল, 

অর্থাৎ হুযরত্র গ্রচলিত' জন্মতারিখ হুইতে প্রায় এক বৎসর পরবর্তী ।* 
সুতরাং “*ই হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে »ই ব্যতীত সোমবার নাই *--এ যুক্তি 

খুবই বিভ্রান্তিকর ॥ 
এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি মুল্যবান কারণ আছে, ষাহাতে পাশা 

মহোদয়ের গণনার উপর নির্ভর করা চলে না। কারণশ্তলি এই : 

(১) ইংরাজী বর্গণনা- পদ্ধতির সহিত আরবী ব্ধগণনা-পহ্ধতিব 

কোন মিল নাহ, কেননা একটি সৌরব্সর, আর একটি চান্দ্রবংসর ; একটির 
দিন রাত্রি ১২ টার পর হইতে আরম্ভ হয়, অপরটির দিন স্ধান্তের পর 

হইতে আরম্ভ হপন। চঙ্ছ্ের উদয়ান্তের সংগে চান্দ্রমাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 

কাদ্দেই ইংরাজী কোন্ তারিখের সহিত হিযরী কোন তারিখের সামঞ্জস্য 

আছে, তাহা নির্ণয় করা হজ নহে। এমন কি এই টৈজ্ঞানিক যুগে 

সম্ভব হয় নাই । সরুকারী ছুটি নির্ধারণের জন্য আজও তাই পর্ব নিদেশ 

দেওয়া! হইয়া]! থাকে £ ঘযর্দি চাদ অমুক দিনে দেখা যায় তবে অমুক দিনে 

ছুটি হুইবে। বওমানেই ঘখন উতর তারিখের মধ্যে মিল খুঙ্দিয়া পাওয়া 
যায় না, তখন এখানে বসিয়। অংক কিয়া কি কারিয় প্রায় দেভ হাজার 

বস পূর্বের ঘটনা সম্বন্ধে, বল! যায় যে, অমুক খুষ্টাবের অমুক মাসের অমুক 

তারিখে হিঘরী সনের অমুক তারিখ ও অমুক দ্বিনে পড়িয়াছিল? সৌরমাসের 
একট! বিধি-নিদিষ্ট স্থিরতা আছে? কিন্তু চাক্মালের সেরূপ স্থিরত। 

কোথায়? চাদ না দেখ| পর্ধস্তও তো কোন কিছুই নিশ্চিত করিয়! বলা 

যায় না। 
(২) একই ঘটনার সৌর ও চান্দ্র তারিখ নিধারণ করিতে গেলে, 

* মৌলানা! আকবম খান সাহেব বলিতেছেন £ "সোমবার, ৯ই রব্উিল-আউওল. ৯*শে 

এপ্রিল, ৫৭১ খুষ্টাব, ১৪ জোষ্ঠ, ছোবহৃছাদেফের অব্যবহিত পরে হযরত জন্মগ্রহণ 

কাঁগলেন।” --(মোন্ুক। চরিত, ১৮৩ পৃঃ) 



৩৫৯ হযরত মুহম্মদের জন্ম তারিখ কবে? 

অর্থাৎ ইংরাজী তারিখের মোতাবেক হিষরী তারিখ বাছির করিতে গেলে, 
অনেক ক্ষেত্রে এমন বিভ্রাট ঘটিয়1 যাঁয় যে, কিছুতেই তাহা! রোধ করা ধাক্স 

না। দৃষ্টান্তত্বরূপ ধরা ধাউক : ১৯৪* খুষ্টাব্বের ১লা জাঙ্ছয়ারী সোমবার 

দিনগতে রাক্সি ৮ ঘটিকার দময় একটি শিশুর জন্ম হইল। ঠিক এদিন 
সন্ধ্যাকালে রবিউল আউওল মাসের প্রথম চাদ দেখা দিল, অর্থাৎ ১লা 

তারিখ পড়িল। এক্ষণে শিশুটির জন্ম-তারিখ যদি কেহ পিপিবদ্ধ করিস্ধে 

চায়, তবে তাহাকে লিখিতে হইবে ঃ ১লাঁ জানুয়ারী সোমবার, মোতাবেক 

১লা রবিউল আউওল তারিখে শিশুটির জন্ম হইল। কিন্তু সেই শিশুটি 

যদি পরদিন ( মঙ্গলবার ) সকাল বেলা ১* ঘটিকার সময় মারা যায়, তৰে 

তাহার ম্বৃতা-তারিখ কিভাবে লিখিতে হইবে? এ কথা অবশ্তাই লেখা হইবে 

যে, ২বা জান্ুয়ায়ী শিশুটি মার! গিয়াছে । কিন্তু এই ২র! জাহুয়াদগী মোতাবেক 

রবিউল আউওল মাসের কত তারিখ লিখিতে হইবে? সেখানে আর ২র! 

রবিউল আউওল লিখিলে চলিবে না, ১লাই লিখিতে হইবে, কারণ লা 

রবিউল আউওল তখনও শেষ হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, ইংরাজী 

তারিখ আনুসারে শিশুটির মৃত্যু তাহার জন্মের একদিন পরে ঘটিতেছে, কিন্ক 

হিষরী তারিখ অন্রপারে জন্মের দিনেই ঘটিতেছে। এ-ক্ষেত্রে ষিনি লিখিবেন 

যে, শিশুটির জন্মের দিনই মারা গিয়াছিল, তাহা কথাও ষেমন নির্ভুল 

হইবে, যিনি লিখিবেন একদিন পরে মার] গিয়াছিল, তাহার কথাও ঠিক 

তেমনি নিভূল হুইবে। একদিনের ব্যাপারেই খন এই, তখন দেড় হাজার 

বৎসরের পূর্বেকার ঘটনা সম্বন্ধে যে পার্থক্য ও মতবিরোধ দেখা দিবে' 
তাহাতে আব আশ্চর্য কী? 

(৩) চাদ না দেখা পর্ধস্ত কোন চান্দ্রমাসের পহেলা তারিখই নিরশণ 
কর সহজ নহে । কোন সময় চাদ মেধে ঢাকা থাকে, কেহ দেখিতে পায়, 

কেহ পায় না। আবার একস্থানে দেখা গেলেও, দূরবর্তী অন্য কোন স্থানে 
সেই দিনই ষে দেখা যাইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা থাকে না। বোস্বাইয়ে 

আজ দেখা গেলে কাল হয়ত কলিকাতায় দেখা যায়। অবশ্ত বর্তমানে 

টেলিফোন, টেলিগ্রাম অথব। অথবা রেডিওর সাহায্যে একস্থানে দেখ! গেলেই 

অন্তস্থানে সে-সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব। কিন্তু হযরতের যুগে তে এ-সৰ 

কোন সুবিধাই ছিল না। মক্কায় দেখা গেলেই যে সে-চাদ মর্দিনাতেও 

,সেইন্দিনই দেখা যাইত, তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পানেন ন!। 



বিশ্বনবী ৩৬০ 

কাঞ্জেই আরবী মাসের ১লা তারিথ নির্ণয় কর। তখনকার ছ্বিনে হজ ছিল না; 

উহা সর্ববাদিপম্মত নাও হইতে পারিত। 

(৪) হযরতের জন্ম সময়ে আরবে কোনই প্রচলিত সন-তারিখ ছিল 

না। বমানে ষে-হিষরী সন চলিতেছে, তাহাও হযরতের জন্মের ৫€২ বৎসর পর 
( অর্থাৎ ৬২২ থৃষ্টাবে ) আরস্ত হয়। | 

(€) এখন যে পদ্ধতিতে হিষরী সন গণনা করা হইতেছে, হুধরতেরু 

জন্স-সময়ে ঠিক সেই পঞ্চতিতেই আদ্বী-ব্য গণনা করা হইত না। তখন 

প্রত্যেক বৎসরের মান ও দিন-সংখ্যাও সঙ্জান থাকিত না। প্রথম ও দ্বিতীয় 

ব্সর একরূপে গণন1 করা হইত, তৃতীয় বৎসর অন্যরূপে গণনা করা 

হইত । প্রথম ছুই বৎসরের প্রত্যেকটিতে ৬৫৪ দিন থাকিত, তৃতীয় 

বৎসরে ৩৮৪ দ্বিন থাকিত। এ্রূপে প্রতি তিন বৎসরের গড় ধৰিলে তবে 

এক বৎসরে ৩৬৪ দ্িন পাওয়! যাইত। যথা (৩৪৪+৩৫৪-4-৩৮৪ ) 
5৩৬৪ । অন্য কথায় প্রথম ছুই বসবে প্রত্যেকটিতে ১* ঘিন 

করিয়া কম থাকিত, এবং প্রতি তৃতীয় বত্নরে ৩০ দিনের এক অতিব্রিক্ত 

মাস (11061081915 0209200)) জুড়িয়া দেওয়া হইত। এইকরূপে 

গৌজামিপ দিয়া প্রতি তিন বৎদরাস্তে সৌর ও চান্জ্রবর্ষের মধ্যে একটা 

সামঞ্জহ্ বিধান করা হইত। বল! বাহুল্য, এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে 

কোন্ বৎসবেব কোন্ মাম কখব আরস্ত হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে 

জানা যাইত না। এই অনিশ্চক্নতার দরুণ আরবের “পবিজ্ মাসগুলির 

( অর্থাৎ মহবঝরম, বুজব, জিলকদ এবং গিলহজ ) স্থিরতা থাকিত না। 

ফলে দহ্য ও লুঠনকারীরা ইহার স্থযোগ লহইয়! পবিত্র মাসগুপিতেও 

লুঠওবাজ করিত । 

(৬) কোন্ সময়ে যে এই অতিরিক্ত মাসটি জুড়িয়। দেওয়া হইত, তাহার 

কোনই রেকর্ড বা প্রমাণ বিস্তমান নাই ।* 

* স্যার ডইলিয়ম মুয়র বলিতেছেন £ 

*717679 18 298010 60 10911656 62796 ৮9০ ( 575020 ) 588) ৮88 02088108115 1902088 

&০ন 90 00206810060 611] 6105 09811001505 01 6209 2661) 09)0502৩, 1501) 60 31010761922 

91 1205 | 2৮ 8৪. 60060. ৮৮ 639 00920906502) ০01 & 20906)0 ৪6 60৪ ০108৩ 0£ 

৪৬০1 0050 5815 3060 5 10101750150 0382500---৮ 01১8 00694 01 03100510337090,. 

৪০৩ ০88. 



৩৬১ হযরত মুহম্মদের জয্পস-তারিখ কবে ! 

6৭) আরবী. বর্ষ-গণনায় এই বিভ্রাট লক্ষা করিয়া শ্বয়ং আল্লাহ ইছার' 

সংশোধনের জন্ত এক আয়াত নাধিপ করেন।* কিন্তু এই আয়াতও হিষবরী 

১ম নে অবতীর্ণ হয়, অর্থাৎ হযরতের জন্মের প্রায় ৬২ বৎসর পরে।' 

অতঃপর ১১শ হিষরী হইতে অতিরিক্ত মাস (1006:081875 00030) ). 

যোগ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু এই নৃতন গণনাপদ্ধতিও 

সরকারীভাবে অন্থমোদিত হয় ১৭শ বা১৮শ হিযরীতে, অর্থাৎ হুষরত 

ওমরের খেলাফত সময়ে । কাজেই নিশ্চিতরূপে শ্রমাণিত হইতেছে থে, 

হযরতের জীবদদশায় আরবী বর্-গণনার কোনই বিধিবদ্ধ নিষ্ধম-কাহ্থন ছিল 

না; যাহ! ছিল, তাহাও হুধরত ওমরের সমপ হইতে রদ-ব্দল হুইয়! 

গিয়াছিল। 

(৮) শুধু আরবী পঞ্িকারই যে সংস্কার হইয়াছে, ভাহাও নহে। ইংরানী 

পঞ্জিকারও ( 091915051 ) সংস্কার হইয়াছে। 

এবপ অবস্থায় কিসের উপর নির্ভর করিব যে এই বিষয়ে গবেষণ। 

চলিতে পারে, তাহ! আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বস্ততঃ এ সম্মক্ধে এখন 
কোনক্প স্থির-পিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমর। একরূপণ অসম্ভব বলিয়াই 

মনে করি । | 

উপরে যে-সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা বিবেচনা করিলে 

এ কথা অবশ্তই ক্বীকার করতে হুইবে যে, হযরতের আবির্ভাবকালে 

আরবী পঞ্জিকার যে গোঁজামিল ছিল, তাছার স্থমীমাংস না হওয়া 

পর্যন্ত আধুনিক কোন গবেধপাই নিভু'ল হইতে পারে না। হযরতের 

জন্ম-তার্রখ নির্ধারিত হইয়াছিল এক পদ্ধতিতে, এখন গণনা কর! হইতেছে 

অন্ত পদ্ধতিতে । আবুৰী ও ইংরেজী ব্য গণনা-পন্ধতির হেরফেরের 

দরুণই যে এই বিভ্রাট দেখা দিদ্াছে, ভাহাতে কোন পন্দেহ 

নাই। এখনকার গণনালন্ক ০ই তারিখ যে সেই যুগের গণনালক 

১২ই তারিখ .ছিল না, এবং ১২ই তারিখেই যে সোমবার পড়ে লাই, 

ভাহারই বা প্রমাণ কী? এরূপ অবস্থায় বর্তমান গণপার কোন 

সার্কতাই দেখি না। এরূপ গবেষণা ছারা চমক লাগানে! ঘায় বটে, কিন্তু 

হদিশ আলার বিধানে হেদিন আকাশ-পৃিৰীকে স্থজজন করিয়াছেন, মেইদিন হইতে মাসের 

সংখা! ১২টি; ইহাদের মধ্যে চারিটি পবিত্র। ইহাই ঠিক গণনা, অতএব তাহাদের সগ্ঘন্ধে কোন 

অন্যায় করিও ন1।- (৯ ২৩৯) 

ও 



বিশ্বনবী ৩৬২ 

প্রকৃত সত্য নিরূপণ হয় না। বস্ততঃ ঘটিয়াছেও তাহাই । গবেষণাকারীদের 

মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই । কেহ বলিতেছেন ২*শে 

এপ্রিল, কেহ বলিতেছেন ২২শে' এপ্রিল, কেহ বলনেছেন ৯ই রবিউল 

আউওল, কেহ বপিতেছেন ১,ই রবিউল আউওল। ইহার উপরে বৎসরের 

গোলমাল তো আছেই। কেহ বলিতেছেন ৫৭* খৃষ্টাবৰৰ কেহ বলিতেছেন 
৫৭১ খৃষ্টাব্ৰ | 

পক্ষান্তরে ১২ই রবিউল আউওল ঠিক রাখিলেই যে ইহার মোতাবেক 

ইংরাদী তারিখ ২৯শে আগ «৭০ খুষ্টাকষ হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা! 

নাই। পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, আরবী প্রকার ন্যায় ইংরাজী পঞ্জিকারও 

সংস্কার কর হইস্সাছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্জে 70002 015591:5 ঠা 

খৃষ্টান ক্যালেগ্ডাবের সংশোধন করেন । খনকার গপনায় ৩৬৫ ১-৪ দিনে 
একটি লৌর বৎসর পূর্ণ হইত। গ্রেগরী দেখিলেন এই পিকি দিনটুকুর জন্য 
(সিকিও নয়, প্রকৃতপক্ষে « ঘণ্টট ৪৫ মিনিট) হিসাবে বডই গণ্ডগোল 

বাধে। তাই তিনি নির্দেশ দেন যে ভগ্নাংশট্রকু বাদ দিয়া শুধু ৩৬৫ 
দিনেই এক বৎসর ধরিতে হইবে। সিকি দিনগুপি সম্বন্ধে এই বিধান দেন 

ষে, প্রতি চতুর্থ বৎসরে একটি দিন বাড়াইক্সা দিতে হইবে । ইহাকে বলা 

হইবে “লিপইয়ার+ । “লিপ ইয়ার” বসবে তাই থাকে ৩৬৬ দিন। এই 

বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে না হইয়া ২৯ দিনে হয়। এই নির্দেশ 
দেওয়ার সময় দেখা যায়, ১১ দিনের গোঁজামিল আছে। গ্রেগরী তখন 

উক্ত ১১ দিনকে একদম উড়াইপ1 দেন, অথাৎ ৩রা অক্টোবর তারিখকে ১৪৯ 

অক্টোবর বলিয়া! ঘোষণা করেন । গ্রেগনীর এই বিধান সমজ্জ ক্যাথলিক 

দেশগুলি সানিয়া! লয়, কিন্তু গ্রীক ও প্রোটেস্ট্যাপ্ট দেশগুপি অস্বীকার 

করে, ১৭৫৬ থ্ষ্টান্দে ইংলগু গ্রেগরীর মত অনুদরণ করিয়! ইংরাজী 
ক্যালেগ্ডারের সংস্কার করে। তর্দনুদারে ওর] সেপ্টেম্ববকে ১৪ই সেপ্টেম্বর 

ত্রপিয়! ঘোষণা করা হয়। এই বৎসর আরও একটি আশ্চর্য পরিবততন ঘটে। 

এতদ্দিন ২৫শে মাচ হইতে খুষ্টান বদর গণন1 করা হইত; এবার ১লা জানুয়ারী 

হইতে বৎসর গণনা আর্ত হহুল !,% 

*্* এ সম্বন্ধে বিশদ (ববরণের জন্ত দেখুন 7:2090109285083 13011812100, 

৬০01, 1৬, 4610165 £ 051505081. 



৩৬৩ হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কবে? 

আরও একটি সমস্যা আছে। প্রতিদিনের তারিখ (096-115 ) কোন 

সময় হইতে আস হইবে, তাহাও স্থনির্দি্টভাবে বলা কঠিন । বর্তমানে 
রাত্রি ১২টা (2261০ 1)01--075 ) হইতে দিন গণনা আরম্ভ হয়। কিন্ত 

এই ০0৭. সর্বত্র সমান থাকে না। [.92810906-ঞর বিভিন্ন কোণে ইহা। 

বিভিন্ন রূপ ধারণ করে । কিভাবে ইহা সংঘটিত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকদের মুখ 

হইতেই শুক্ছন £-- 

16005 0815০ ০000 10012 ০22070912 0 019111 017৩ হাসা 2৪৫৫০ 

210৮ 0295 2150 10101 26 01০ [01006 10061101978 0: ভ169215 ৮1601, 101 

8085620০8১7 09. 10. (192), 55 1, 4১6 01015 00000650035 00006 26 

10105106005 99" (7675) ৬536 15 1385. 07025 1, 27800510156 

5৮55057৮810 52 20 180২ 0752 01005 ৮0721010277 07 2, [0১ 51. 

200 (31520135510017৯ 965110, 126 05509051027 1175 01002 £01175 

8৪562. 60 0১ 56861018260 507 € সত ঞা ) চি হা আ০হানু 0০ 2312 

(11 0 10,016 75 হও 2ঞছ 92 কচ 15 1010181505৮ 011৪5 23 

৪6 90 7১ 6 ৮৮০ এ]এ 0০117৯00523 21805 775. 07 8.0.) এড 2, 

1215 25 01009 £ 015015198100% ০] 08.% 1 [10০ 65৮০ 176010005ধ ০01 

০০০৩10৮1000 001 71900101106 15 00107201 17. 28,010. 700105 10010061756 

6102 550 0০950 01:8,৮21121 01099553 615 11782) 0192 0265 ০1390£6থ 

00120 095 1. 200 10200900655 1৬09৮ 2 107 10100 ) 616 0007036196 01)6 

০৪,৪৮-০00130 012৮০1127 51035593 015০ 11776, 0156 09662 21)819625 £017 

25 2 220 102000395 1৮18.5 1 60 19100, 

--(ব৩জ 79150109015 06 01১6 1752,5255 ) 

705 138170800-821285007২105, 0. 786. 

অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে, এ কথা যখন নিশ্চিতরূপে প্রমাশিষ্ত 
হইতেছে না যে, »ই রবিউল আউওল তারিখেই হযরতের জন্ম হইয়াছিল, 

তখন প্রাক্স দেড় হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত এবং মুসলিষ-দাহানের সর্বত 

স্বীকৃত ও প্রতিপাপিত ১২ই রবিউল আউওল, লোমবার, তারিখকেই আমর! 

হযরতের জন্মদিন বলিয় মানিয়। লইব। 



পরিচ্ছেদ £ ২ 

কা'বা-শরীফ কখন নির্সিত হইয়াছিল ? 

কা'বাশবীফ জগতের প্রাচীনতম উপাপনা-গৃহ । ইসলামের ইতিহাসে সত্যই 

ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া]! আছে । ইসপাষের সহিত ইহার অকিচ্ছেছ্ 

সন্বদ্ধ। দেহের সহিত আত্মার যে-সন্বদ্ধ, ফুলের সহিত গন্ধের যে-সম্বন্ধ, প্রদীপের 

সহিত শিখার যে-সন্বন্ধ, কা'বার সাঁহত ইপলামের ঠিক সেই সম্গদ্ধ। একটি ছাড়া 

অন্যটির কল্পনা তাই অত্যন্ত দুরূহ । 

কা'বা গৃহ কখন নিমিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। 

অধিকাংশ পত্তিতেরই মতঃ হযরত ইত্রাহিমই ইহার প্রথম নির্মাতা ।* 

আবার কেহ কেহু বলেনঃ হযরত আদমের হস্তেই ইহা প্রথম নিমিত 
হইয়াছিল। 

কিন্তু আমাদের মত স্বতন্্র। হ্যরত আদমের হস্তে ইহা প্রথম নিমিত 

হইয়াছিল, এ কথা বলিলেও আমরা সন্ত নই। কাবার ইতিহাস আরও 
গভীর । ইহার উৎ্স-মুখ হযরত আদম হইতেও অনেক দূরে । কা”ব! ছুনিয়ার 

নয়, কা'বা বেহশ. তের $ কাব! মান্থষের নয়, কা'বা আল্লার । সত্যসত্যই ই? 
“বায়তুল্লাহুত বা আল্লার ঘর। এ শুধু আমাদের অন্মান নয়, পবিআজ কুরআন- 

হাদিস হইতেই ইহার প্রমা৭ পাওয়া যায় । 

*শোয়াব-উল ঈমান” নামক বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে কা"বা-গৃহের জন্মই তিহাস, 

এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ 

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া যখন বিহিশত হুইতে ছুনিয়ায় নির্বাসিত 
হন, তখন আদম “সারণ' দ্বীপে (বর্তমানে সিংহলে ?) এবং হাওয়। আরব 

দেশে পতিত হন। প্রায় একশত বৎসর উভয়ে এইরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 

থাকেন। অতঃপর অনেক সাধনার পর হুধরত আদম আসিক্া আরব 

দ্বেশে হাওয়ার সহিত মিপিত হন। তখন আদম কৃতজ্ঞতাভরে আলার 

নিকট প্রার্থনা করেন £ “হে আল্লাহু» বিহিশংতে অবস্থান কালে “বায়তুল 

" “কা'বানমন্দির বে হযগত ইব্রাহিম কৃতৃকই নিগিত হইন্নাছে সে সম্বন্ধে কোন 
সম্বেত নই 1" _ €মান্তফা-চরিত, ১৫৯ পৃঃ 



৩৬৫ | কা*বা-শরীফ কখন নিমিত হইয়াছিল ? 

মামূর' নামক যে জ্যোতির্ময় মসজিদে ফিরিশ তাদিগের সহিভ আমি নিত্য 
তোমার ইবাদাৎ করিতাষ, সেইরূপ একটি মসজিদ তুমি আমাকে দাও-_ 
যাহাতে ছুনিয়াতেও আমর! তোমার গুণগান করিতে পাবি ।” আদমের 

এই প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন | তখন সেই বিহিশতী বায়তুল-মামুরের 
একটি প্রতিকৃতি ( 69১61778016 ) ছুনিয়ার় নামিয়া আসে | হযরত 

আদম সন্ধষ্টচিত্তে সেখানে ইবাদৎ করিতে থাকেন। একটি বেহেশ তী বর্ণাও 

সেখানে প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহাই সেই পবিত্র “জম্জম্ঠ | 

আদমের বংশ বৃদ্ধি পাইতে ল।গিল এবং কালে কালে এখানে লোকাগয় 

স্থাপিত হইল। আদমের মৃত্যুর পর তদীয়্ পুত্রগণও এই পবিভ্র মসজিদকে 
কায়েম রাখিয়াছিলেন। কিন্ধু কালক্রমে লোকের! যখন আল্লাহ তালাকে 

ভুলিয়৷ গেল, তখন আর এই মসজিদের কেহই কোন যত্ব লইল না। অবশেষে 

হঘরভ নুছেব সময়ে ঘে-বিশ্বব্যাপী জলপ্রাবন হইল, তাহাতেই ইছ। লোকচক্ষুর 

অন্তরালে চাপা পড়িয়া গেল। আল্লার অভিশাপে পৌত্তলিকগণও নিশ্চিঙ্ 
হইয়! গেল। সমগ্র আরব-দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইল। 

বন্ুঘুগ পরে হৃধরত ইব্রাহিম আল্লার হুকুমে বিবি হাজের! ও শিশুপুত্ 

ইসমাইলকে ঠিক এই স্থানেই নির্বাসন দিয়া আসিলেন। শিশু উসমাইলের 

পদ্দাঘাতে ষে বার্ণাধারা উন্মুক্ত হইল, উহাই সে জম্জম্। কালক্রমে এই 

উৎসের চতুষ্পার্শে নৃতন করিয়া] আরব-জাতির বসতি স্থাপিত হইল। অতঃপর 

হযরত ইব্রাহিম আসিয়া বিবি হাজেরা ও ইসমাইলের সহিত যখন এইখানে 

বনবাম করিতে লাগিলেন, তখন আল্লাহ্ তাহার সেই লুণ্ত ঘরের বা 

বায়তুল্লার পুননির্মাণের জন্য ইত্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দ্বান করিলেন। 
তৎক্ষণাৎ পিতাপুন্র প্রপ্তত হইলেন) কিন্তু কোথায় ঘে সেই পবিত্র গৃহ 

অবস্থিত ছিল, তাহা! সঠিকরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তখন আল্লার 
নির্দেশ একথণ্ড মেঘ আসিয়] প্রাচীন মসজিদের স্থান নির্ণর করিয়া দিল। 

পিতাপুত্র মাটি খুড়িক্া সেই মসজিদের তিত্তিতৃষি আবিফার করিলেন এবং 
সেই তিত্তিমলের উপরেই নুতন করিয়া কা*বা-গৃহ নির্মাণ করিলেন ।* 

বর্তমান কা'বা-প্রাংগণে যে একখানি কৃষ্পপ্রস্তর লক্ষিত হয় এবং হাজিগণ 

* তফদীর-ই-হাকানি'তেও কা'বা-শরীফের আদি-নৃত্ান্ত মূলতঃ এইরপই লিখিত হইপ্লাছে।-_ 
€ দেখুন £ ২১১-২১৩ পৃষ্ঠা ) 



বিশ্বনবী ৩৬৬ 

যাহাকে তক্তিভরে চুদ্বন করিয়া থাকেন, অনেকের মতে সেই প্রস্তরখানি 
হযরত আদমের সময়কার কা'বা-গৃহেরই প্রস্তরথগ্ড বিশেষ। অতএব দেখা 

যাইতেছে যে কা"বা-গৃছের অস্তিত্ব হযরত ইকত্রাহিমেরও বহুপূর্ব হইতে বিদ্যমান 

ছিল। 

কা'বা-গৃহ যে হযরত ইব্রাহিমের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, পবিজ্র কুরআন 

হুইতেও তাহা! ম্পই্রূপে প্রতীয়মান হয়। হ্ধরত ইব্রাহিম যখন বিবি হাজেরা 

ও ইসমাইলকে নির্বাসন দিয়া আসেন, তখনকার কথ! কুরআনে উল্লিখিত 

হুইক্াছে। প্রত্যাবর্তনের সময় হুঘরত ইব্রাহিম যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, ততক্ষণ 

বারেবারে পিছন ফিব্রিয়া প্রিয়তম। পত্বী ও প্রাণাধিক পুক্রকে নিরীক্ষণ 

করিতেছিলেন। তারপর যেই তিনি দৃষ্টি সীমার বাহিরে গিয়া পড়িলেন, অমনি 
তাহার চিত্ত ব্যধিত হইয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে তিনি প্রার্থনা 

করিলেন £ 

“হে প্রত, আমি আমার সম্তান-সম্ভতির এক অংশ শশ্তফলহীন মরু-উপত্যকায় 

তোমার গৃহের সম্িকটে বাখিয়া আসিলাম--যাহাতে তাহার! তোমার 

ইবাদৎ করিতে পারে, অভএব তুমি মানুষের মনকে তাহাদের প্রতি জাকষ্ট 

কর এবং কিছু ফলমূল তাহার্দিগকে দাও ? হয়ত তাহার তোমাদের প্রতি 
কুতজ্ঞ থাকিবে ।”* 

ইহা! দ্বারা বুঝা যায়ঃ নির্বাসিত হাজেরার সঙন্্রিকটেই যে, “আল্লার 

ঘর” বিষ্কমান ছিল, হযরত ইব্রাহিম তাহা জানিঙ্তেন এবং সেইজন্তই 

তিনি এইরপ প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন । 

* অলাব মৌলানা! আকরম খা সাহেৰ শ্বীক্ষ মত সমর্থন করিতে গিম্বা এই আয্মাতের ব্যাখ্যায় 
বলিতেছেন £ “হুধরত ইব্রাহিম মন্ধায় আপসয়াছিলেন কয়েকবার - একবার মাত্র নহে। এইরূপে 

কাব! নিমাণের পরও দেশে চলিয়া গিয়া যেবার তিনি পুনরায় মন্ধায় আগমন করেন আলোচ্য 

প্রার্থনাটি সেইবারের ।'-_( মোস্তফা-চরিভ £ ১৬৯ পৃঃ)। এ-অনুমান আঘে। সংগত বলিয়া মনে 
হন্ব না; কারণ তাহ! হইলে হযরত ইগ্রাহিম “ফলহীন” মরুভূমির উল্লেখ করিতেন না ব! লোকঞ্জন, 
বাছাতে সেথানে আকুছঈ হয় এবং ফলমূল মিলে, এরপ প্রার্থন! করিতেন না। হাজেরাকে নির্বাসন 
দ্বিবার পর হ্যরত ইব্রাহিম যখন মন্ধায় আসিয়! বসবাস করিতে থাকেন, তখন তো! দেখানে 

লোকালয্ব স্থাপিত হুইয়াই গিয়াছে এবং শহ্রফলমূলাদ জন্মিতেছে। তখন এক্সপ প্রার্থনার কোন 

মানে হয় শা। তফসীর-ই-হাক্কালি আমাদের মত দমর্থণ করিতেছেন।--( দেখুন ২১১-৯১৩ 

পৃষ্ঠা) 



৩৬৭ কা*বাশরীক কখন নিমিত হইয়াছিল ! 

“তফলীর-ই-হাক্কানিতে” ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, বিবি হাজেরা যখন 

বিজন মরুভূমির মধ্যে নিজেকে নিঃস্হায় মনে করিয়া ভীত হইয়া কাদিতে 
লাগিলেন, তখন জনৈক ফিরিশতা আসিয়া কানে কানে তাহাকে এই আশ্বাল 
দিলেন £ “হাজের', কাদিও না। এইখানেই আল্লার ঘর নিছিত আছে। 

তোমার পুর ইসমাইল বড় হইয়া! এই হবরকে পুননির্মাণ করিবে ।” ইহাই শুনি 
হাজেরা আশ্বস্ত হইলেন । 

হুধরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের উপর আল্লাহ্ যখন কা'+বা-গৃহ পুননির্মাপের 
আদেশ দেন, তখন আল্লাহতাল! যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও 

জানা যায় যে, কা'বা-গৃহ পূর্ব হইতেই তথায় অবস্থিত ছিল। আম্বাহ, 
বলিতেছেন £ 

“এবং আমর] ইত্রাহিষ ও ইসমাইলকে আদেশ দিলাম £ আমার গৃহকে 
পবিত্র কর ***.* ০৮ (২১১২৫) 

কোন গৃহের অস্তিত্ব পূর্ব হুইপ্ডেই ব্য্িমান ন1 থাকিলে তাহার পবিভ্র করার 
কথ। আনিতে পারে না। বিশেষ করিয়া হযরত ইত্রাহিম ও হযরত ইসমাইলের 

হস্তে যে-ঘর নিমিত হইল, তাহা! ধে অপবিত্র ছিল, এ কথারও কোন মানে 

হয় না। কাজেই, এখানে যে হুধরত ইব্রাহিমের পূর্ববর্তী অবস্থার কথাই বলা 
হইতেছে তাহা একরপ স্বতঃসিদ্ধ। হযরত ইব্রাহিম কর্তৃক কা"বা-গুহের 

নির্যাণ প্রসংগেও কুরআন-পাকে যে আয়াত আছে, তাহাও এই কথারই সমর্থন 
করে £ 

“এবং যখন ইব্রাহিম ও ইলষাইল (কা"বা-গৃহের) ভিত, উচু করিতে ছিক্তামা, 
তখন তিনি ( ইত্রাহিষ ) প্রার্থন। করিলেন £ হে আমার প্রভু, আমাষের 

ইহ] ( এই স্থকার্ধ ) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি শ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ |” 
| -€(২ ২১২৭) 

এখানে অধিকাংশ তফমীরকারই “ভিত উচু করার অর্থ পুননির্মাণ €:৪- 
৮৩1৭ ) বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে। কুরআনের অগ্ঠান্ত 
স্থানেও আল্লাহ এই কা'বা-গৃহকে দুনিয়ার প্রথম গৃহ (11১6 ঢ175€ [70556 ). 

এবং “সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গৃহ" (71105 40156 0055) বলিয়। ভত্তেখ 

করিয়াছেন। যথা | 

“নিশ্চয়ই মানুষের জন্ত প্রথম-স্থাপিত গৃহ বাক্কার গৃহ (অর্থাৎ কা'ব) 
যাহা! আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং জতিসমূহের পথপ্রদর্শক ।” (৩:৯৪) 



বিশ্বনবী ৩৬৮ 

ইহা দ্বার! বুঝ]! যাইতেছে যে, এই কা”বা-গৃহই বিশ্বের পর্বপ্রথম গৃহ 

ইহার পূর্বে ছুনিয়া় আর কোন গৃহ নিমিত হয় নাই। আদি মানব হযরত 

আদমের সমসামগ্রিক না হইলে কিছুতেই ইহাকে “মানুষের জন্ত প্রথম স্থাপিত গৃহ” 
বলা যাইত না। অন্যত্র আল্লাহ, বলিতেছেন £ 

"অতঃপর তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকার্ধ সম্পন্ন করিতে ও পরিচ্ছন্ন 

হুইতে বল এবং তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞ। পালন করুক এবং “প্রাচীন গৃহের” 

চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করুক ।” _ (২২:২৯) 

ইহা হইতে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে ষে, কা"বা-গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহিমের 

আবির্ভাবের বনপূর্ব হইতে বিদ্তমান ছিল ।* 
কা'বা ছুনিয়ার প্রথম গৃহ । আদিকাল হইতে এই খোদার ঘরের” অস্তিত্ব 

বিস্ভমান রহিয়াছে এবং রোজ-কিয়মাৎ পর্ধস্ত থাকিবে । কা*বা-গৃহ সত্যই 

'ৰায়তুল মামুরের”ই প্রতিকৃতি । কাবার দিকে মুখ ফিরাইলে প্রকৃতপক্ষে বায়তুল 
আামুরের দিকেই মুখ ফিরানে হয়, আর বায়তুল মামুরের দিকে মুখ ফিরাইলে 

প্রকূতপক্ষে আল্লার দিকেই মুখ ফিরানে। হয়। এই জন্যই বিশ্বের মুদলমান ষে 

েখানেই থাকুক, কা"বা-শনীফকে কেন্দ্র করিয়। প্রতিদিন নামায পড়ে । বেতার- 

ষন্ত্র অথবা টেলিফোনের সংযেগ-গৃহের হ্যায় ইহাও একটি আধ্যাত্মিক সংঘোগ- 

কেন্জ। আল্লার সহিত সংযোগ চাহিলে এই কা"বা-গৃহেই তাহাকে প্রথম স্মরণ 

লইতে হইবে। এই পবিত্র গৃহ তাই আল্লাহতালার চির আশীর্বাদপ্রাপ্ত 
পুণা-নিকেতন । অনস্তকাল ধরিয়া আল্লার করুণা ইহার শিরে বধিত হইবে-_ 

রোজ-কিয়ামৎ পর্যস্ত এ-গৃহ কায়েম থাকিবে; তারপর ধ্যানলোকের সেই বায়তুল 

আামুরে পুনরায় মিলাইয়া। যাইবে। মৌলান! মুহম্মদ আলি কা'ব|-শরীফ সম্বন্ধে 
ঠিকই বপিয়াছেন £ 

[0 00 00০ 005 1581)0, 2০০০৪, 15 0601591500০ ০ 076 7115 

£100196 191550 0] 115 22101) 101 0105 ভ0915101 ০৫6 006 10015116 

36116 26:15 00) 0106 001061 81017001005] 6০ 105 :71%7272125 15113 

০:৫৫, €100081) 01017990115 16100616025 01655602. 51210197659 056 

*কা'বা যে সত্যসত্যই “অতি প্রাচীন গৃহ' ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ বিভ্ঞমান 

88. ভা 1111910 2481: বলিতেছেন £ 

“& গা 1018 50600167 00586 95 85832060 6০ 655 202170 16560255০01 505 

29118101701 119008, &161)00818 778:060$08 0088 200% 89৫6৮ চ০ 625 25৬ স্রতিঠ, 



৩৬৯ কাঁবা-শরাফ কখন নিমিত হইয়াছিল ? 

০01561708)05 102 €ডভা 0: (6 70155512085 12101) 2 001 

70035655658, 810 0005 1613 01১০ 1156 8৪ ৬611 ৪ 0১০ 1981 170736 112 

ভড1)101) 01) 18010920506 005 ০110 17856 600070১ 810 জা1]] ?ি00+ 

05211 00০ 10510812000 200 £0109106.-(70106 12015 (300182, 

০.171) 

অর্থাৎ ঃ “একদিকে মক্কার কা”বাকে আল্লার উপাসনার জন্য জগতের 'সর্বপ্রথম 

গৃহ” বলা হইয়াছে, অন্তদিকে ইহাকে 'মুবারক* বলিয়াও অভিহিত করা 

হইয়াছে। “মুবারক” শব্ধের সাধারণ অর্থ “অন্ুগ্রহ্প্রাঞ্ত' । কিন্ধু ইহার গৃঢ 

অর্থ হইতেছে কোন জিনিসের উপর চিরদিনের জন্য ধারাবাহিকভাবে 

( আলার ) অঙ্গগ্রহ-বর্ণ। এই কারণেই ইহা জগতের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ 

গৃহ ; এখানেই বিশ্বের সকল জাতি যুগে যুগে সত্যিকার প্রেরণা এবং পথের 

দিশা পাইয়! আপিয়াছে এবং পাইবে |” 

সত্যই তাই। কা'বা-শরীফ এক অপূর্ব শ্ট্টি। আল্লাহ. ও মানুষের 

মধ্যে এ এক চিরগ্তন ত্বর্ণসেতু। শ্রষ্টার উদ্দেশে স্ব্টির নিবেদিত একটি 

শীরব প্রণতি অনস্তকালের জন্ত যেন রূপ ধরিয়া এখানে শোভা 

পাইতেছে। 

80 :108510)98 88009 01 6156 018191 £15 01571016165 &17117&, 00 62518 18 ৪820106 

9₹139009 ০01 6159 া0:৪10100 ৯৮ 61096 85115 05:10] ০1 41-156, 025 £:986 58০9110£ 729০০. 

79 11/651799 8110758 6০ 66 90875610001 6205 47805 08 960068. 108000798 5100.0.8 

পব06106 ৯০০৪৮ 18911 &98909807 091076 ০0০. 975 ৪৯৪ 01 5720015 89060 ১০ ৮৩ 

28৩ 599, 66:89 19 30 6018 ০০9806 & 6900019 €65ট7 258290 9০ 605 &75৮৪8, 

[71988 0708 10086 20197 60 6108 নও] 7০089 01 009০০৯, ০] 96 [80০৭ 01 00 ০৮106: 

310106566 900017791008560 9001) 00156759] 10000888105] 10185011098 60)6707 

£9৪8 100 62806 01 189৪ 29৮ 001286:00610705 90079 20600216198 8885৮ 6৮৮ 

605 4100919101698 78-100876 6009 6381905 দদ10101) 6097 10000 110 ₹0808 800. 29৮55050 

16 102 63009 22991 62061 9005189, 411 58795 208৮ 3৮ চা9৪ 10 83186820099 97719: 

6109 021090061৮5 (৯১০০৮ 6056 61709 01 609 00101096150 67 ) 505 9106 1000763 

খড় & 2000. 01 29109 দা93 62092] 8091:50. 105016100 26079861085 6156 1508 8৪ 17000 

110707)910007181 69 809106 0? 01167170589 £2020 81] ৫0868158০01 :& 75018.” 

(055 10119 ০0£ 29008202090, 720, 011-0811) 

মৌলানা! আকরম থা সাহেব স্বীয় মতের বিরোধী বলিম্নাই মুর়রের এই উক্তি প্রত্যাধ্যান 
করিয়াছেন । কিন্তু পাঠক ঘেখিতেছেন, মুয়র এখানে কোন খারাপ কখ। বলেন নাই। | 



পরিচ্ছেদ £ ৩ 

ইসলাম ও পৌত্তলিকতা 

হযরত মুছম্ম্দকে সারাজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। 

জীবনের শেষ মৃহর্ত পর্বস্ত এ-সংগ্রাষের বিরাম ছিল না। কিন্তু কিসের জন্য 
এই সংগ্রা্? এ-সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল? লক্ষ্য, উদ্দেশ্ই বা কী 

ছিল? ইহার পশ্চাতে ছিল কি কোন ব্যক্তিগত স্থার্থপিদ্ধির তাড়না? ছিল কি 
কোন অহেতুক বাজ্যঙয়ের বাসনা? অথবা অন্ত কোন মনোবিলাস ? না। 

সমভ্ভ সংগ্রামের মূল প্রেরশা ছিল পৌত্লিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়। 
ভৌহির্কে জয়যুক্ত করা। এ-সংগ্রাম তাই প্রকৃতপক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে 

নয়, মক্কার বিরুদ্ধে নয়, ইন্ছদী-খষ্টরনদ্দিগের বিরুদ্ধে নম্--জগৎজোড়া 

পৌঁত্তলিকতার বিরুদ্ধে। মানুষের মনের আঙিনায় ঘষে অনংখ্য মূরৎ আন্থাকে 
আড়াল করিয়া দাড়াইয়াছিল, মুহম্মদ চাহিয়াছিলেন তাহার্দিগকে ধ্বংস 

করিয়া আল্লাহ্. ও মাহ্থষের চিরস্তন যোগস্থত্জকে পুনঃগ্রত্ষিত করিতে । 
ইহাই ছিপ তাহার একমাত্র লক্ষ্য--একমান্র সাধনা । এই লক্ষ্য হইতে কোন- 

দিন তিনি একবিন্দু বিচ্যুত হন নাই। পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে ধরণী 
খন একেবারে ডুবিয় গিক়্াছিল, সে সময় সম্পূর্ণ নিংস্ব ও নি:সংগ অবস্থায় 
একা দীড়াইয়া এগতের সম্মুখে উচ্চকঞঠে তিনি তৌহিদের অগ্নিবীণা! ঘোষণা, 
করিয়াছিলেন। সেইদিন হুইতে শেষ পর্যন্ত তাছার জীবন-বীশা একই স্থবে 

ধাধা ছিল। কত ভয়-ভীতি, কত. অত্যাচার, কত উৎপীড়ন, কত প্রলোভন 

ডাহার গতি-পথে বাধার বিষ্ধ্যাচল বচন] করিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষ কোনে! 

স্থানে এতটুকু শংকা মানেন নাই ঃ জীবন-মর্ণ পণ করিয়। তিনি তাছাক 

সত্যবাণীকে প্রচার করিয়া! গিক্াছেন। কোরেশগণ কত সময় বৰলিয়াছে £ 

“মুহশ্মদ, যাহা চাও সব দিব, শুধু এ একটি কথা ভোল--শুধু বল যে, 

আমাদের দ্েবতারাও সত্য ।” কিন্তু মুহম্মদ বলিয়াছেন; “তোমর। বদি 

' আমার একহাতে চন্দ্র আর একহাতে ক্র্য আনিয়া! দাও, তবু বলিব: 

একমাত্র খআল্লাহ. সত্য--তিনি ছাড়! আমাদের আব কোন উপান্ত নাই।” 

তায়েকবাসী পৌত্তলিকগরণ বলিয়াছিল : আমর] ইসলাম গ্রহণ করিতেছি £ 



৩৭১ ইসলাম ও পৌত্বলিকতা' 

কিন্ত আমাদের বুৎগুলি ভাঙিতে বড় মান্না লাগে, একটু সময় আমাদিগকে 
দিন।* হযরত বলিয়াছেন : “ইসলাম ও মৃতিপৃ্জা এক সংগে থাকিতে পারে 

না। যে-মূহ্র্তে তুমি ইদলাম কবুল করিবে, সেই মৃহুর্তেই তোমাকে মৃতিপৃজা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে” বস্ততঃ হযরত কোন অবস্থাতেই ইস্লামের 

সূলমঞ্জ বিশ্ব হন নাই। আত্ীয়-স্বজনকে ছাড়িয়াছেন, সমাজ ও স্বজাতিকে 

ছাড়িয়াছেন, দেশতটাগ করিয়াছেন, কঠোর বিপদকে বরণ করিয়াছেন, বারে 

বারে তাহার জীবন বিপক্গ হইয়াছে, তবু তিনি আপন আদর্শ হইতে একটু 
'ধলিত হন নাই। পৌত্বলিকদিগকে মাহুষ হিসাবে তিনি ভালোবাসিয়াছেন, 
ভাহাদের বু অপরাধকে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন £ এমন কি তাহার্দের সহিত 

সন্ধি করয়া! দেশের কাজও করিক্নাছেন কিন্ত পৌত্তলিকতার সহিত কোনদিন 
তিনি সন্ধি করেন নাই। আদর্শের বেলায় কোন আপোধ চলে ন।। অন্ধকার 
ও আলোকের মত ইহার! ছুই পরম্পর বিরোধী বস্ক। একই স্থানে একই লময়ে 

উভয়ের অবস্থান অনস্ভব। 

পৌত্বলিকতার সংগে ইসলামের কেন এত বিরোধ? জগতে এত পাপ, 
এড ছুর্নাতি বিষ্্মান থাকিতে হযরত কেন এই পৌঁত্তলিকতার বিরুদ্ধেই তাহার 
সমন্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ? 

কারণ আছে। মানুষের জীবনে পৌত্তলিকতার অতিশাপ অত্যন্ত ভক্মাবহ। 
বছ পাপ, বহু দুর্নাতি, বু অধঃপতনের মূলই হইতেছে এই পৌঁত্তলিকত|। 

সত্য! মুহম্মদ তাই এই পৌঁত্বলিকতাকে উচ্ছেদ করিবার জন্যই এত দৃঢ়সংকল্প 
ছিলেন। 

শক্্ বিশ্লেষখ করিলে দেখিতে পায়! যায় : একদিকে আল্লাকে না-চেনা,. 

অপরদিকে নিজেকে না-চেনা-এই উভয়বিধ অজ্ঞানতা হইতেই হয় 
পৌত্তলিকতার জন্ম । আল্লাই যে 'রব', আল্লাই যে আমাদের জীবন-মরণের 
প্রভু, তিনি ছাড়া আমাদের ঘে আর কোন গতি নাই, সহায় নাই, শরণ নাই, 
বিশ্ব-নিখিল যে তীহারই স্ষ্টি এবং দবার উপবে যে একমাত্র তাহারই প্রতুত্ব 

বিসাজমান,ৎ এই লহজ এবং স্বাভাবিক - স্ত্যোপলন্ধির অভাবই হইতেছে 

পৌতলিকতার মূল। মানুষ ঘ্ধি জানে এবং মানে যে আল্লাহু এক, অদ্বিতীয় 
এবং লর্বশক্তিমান, যাহ! কিছু চাছিতে হয়, তাছারই কাছে চাহিতে হয়, তবে, 

কেন নে জআল্লাকে ছাড়িয়া অপর কাহারও শরণাপয় হইবে? আলাহূ-মানা 

লোক কখনও পৌত্তলিক হইতে পারে না। 



বিশ্বনবী ৩৭২ 

পৌত্তলিক নিজেকেও চেনে না। নিজে কত বড় তাও লে জানেনা। 
'আত্মবিশ্বত রাজপুত্রের মত সে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা! মাগিক্সা বেড়ায়। নে 

জানে না তার মধ্যে কী অসীম শক্তি ও অনস্ত সম্ভাবনা! লুকাইয়! আছে। 
সেজানে না সেছোট নয়, তুচ্ছ নয়_-সে “আল্লার প্রতিনিধি', সে আল্লার 

শ্রেষ্ঠ স্থষ্__আশ্রাফুল্মাখলুকাৎ । সে জানে না তাহার চেয়ে অন্য কেহ 
বড় নয়, অন্ত কেহ নমস্ত নয়; চন্দ্র-স্থধ, মেঘবিছ্াৎ, গিরিনদী, মরুপ্রাস্তর-- 

জড়গ্রকৃতির সমস্তই তীহার আক্রত্তাধীন--সকলেই তাহার সেবায় 

নিয়োজিত ।* একদিকে আলাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া না-মানা, অপরদিকে 

নিজেকে ছোট বপিয়া জানাই হইতেছে পৌত্তলিক মনোবৃত্তির ছুই প্রধান 
উপাদদান। | 

অঙএব সত্যকার মানুষ হইতে হইলে এবং আমাদের অন্তনিহিত সপ্ত 

শক্তির সম্যক পরিদ্ফুরণ কবিয়া তুলিতে হইলে আমাদের সবপ্রথম 

প্রয়োজন --এই অপীম অনস্ত এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাকে জীবনের মধ্যে বরণ 

করিয়। লওয়া৷ এৰং তাহার সহিত আত্মার নিবিড় ষোগস্থাপনা করা £ উন্নত 

মস্তকে উদ্দাততকঠে ঘোষণ। কর] £ আমি মানুষ, আমার চেয়ে দেবতা বড় নয়, 

দেবতার চেয়ে আমি বড়। অসীম, অনস্ত ও বিরাটের সহিত সম্বন্ধ 

স্থাপন না করিলে কেমন করিয়া মাছুষ বড় হইবে? বড়র সহিত যুক্তন! 

হইলে কখনও বড় হওয়া যায় না। 

মানব-জীবনে এই অসীমের অঙ্ভুতির প্রয়োজন আছে। মানুষের ছুইটি 
অংশ: জড় এবং চৈতন্য (20966 200 99111 )। এই ছু-এর 

সমন্থয়েই তাহার স্যর । জড়দেছের পুষ্টির জন্য যেমন তাহার স্থূল খোরাকির 

প্রয়োজন, চিন্ময় সত্বার পরিপুষ্টির জন্যও তেমনি তাহার আধ্যাত্মিক 
থোব্বাকির প্রয়োজন । এই খোরাক আর কিছুই নয়--সেই অসীষ অনভ্ত 

* “এবং বথন তোমার প্রস্ু ফিরিশতাধিগকে বলিলেন; আমি দুনিয়ায় ( আমার ) 
প্রতিনিধির হ্থষ্টি করিব ।” _(২১৩*) 

“এবং. তিনি-_ধানি তোমাদিগকে জগতে তাহার প্রতিনিধিন্বরাপ স্যষটি 

করিয়াছেন ।" _7( ৩৫ 5৩৯) 

“এবং তিনি (আল্লাহ.) তোমাদের অধীন করিয়াছেন গাত্রিফে। দিনকে, নুর্যকে, 

চক্্রকে এবং তারকাদিগকে ভাহার আদেশ অনুপারেই তোমাদের অধীন কর! হইয়াছে । নিশ্চয়ই 

ইহার মধ্যে চিন্তালীলক্গিগের জন্য অনেক নিদর্শন আছে ।” | (১৬২১২) 



৩৭৩ ইসলাম ও পৌন্তলিকতা। 

নিরাকারের স্পর্শাহভৃতি এই জ্যোতিঃসাগরের সহিত আমাদের জীবন ধারার 

যোগ রাখা ভাই নিতান্ত অপরিহার্ধ । সেই যোগস্ত্র ছিন্ন হইলে মানব তখন 

আর চলমান থাকে না, বন্ধপংক পুষ্কবিণীর ষত পঙ্গু, অচল হুইয়1 পড়ে । সে 

তখন আর পরিপূর্ণ মানুষ থাকে না, অর্ধাংশ হইব! যায়; তাও নিকষ. অর্ধাংশ-_ 

যাহা সাধারণ পশুদের মধ্যেও বিদ্কমান | কাজেই নিরাকার আল্লার ধ্যান ও ধাব্রণ! 

_ দে যতই অস্পষ্ট হউক না কেন-_মাচষের জীবনের এক মস্তবড় সম্প্দ। 

আমাদের ইন্জ্িয়ানুভৃতির অতীতে ফে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় স্হস্তলোক বহিয়াছে, 

মাহ্নষ যদ্দি তাহার সন্ধানই না পাই, জড়-জীবনের সংকারণণ পিঞবের মধ্যে 

যদি সে চিরকাল সীমাবদ্ধ হইয়! রছিল,--অপীম অনস্ত আকাশে যাদ তাহার 

মনোবিহংগ বভীন পাখা ষেলিয়া উড়িতেই না শিখিল, তবে আর তার এমন্ 

কী-ই-বা গৌরব ! 
আমার বাহাতঃ যাহ] দেখি ব! শুনি, তাহাতেই আমাদের সকল দ্বেখাশুন। 

শেষ হয় না। আমাদের ইন্ড্রিয়ের অন্তরালে এক গোপন রহশ্লোক আছে। 

সে অতীন্দ্রির় লোকে পৌছিতে পারিলেই আমাদের মসুযীবন সাথক ও 
পরিপূর্ণ হয়। অনৃষ্টে বিশ্বাপ দেই লোকে পৌছিবার একমাঝ্র খেয়া! তবী। 

সেই তরীতে একটি হুশ মনেরুই স্থান আছে, অন্ত কোন স্থল বসন্ত নংগে 

লইবার উপায় নাই, নিলেই তরীর ভরাডুবি হুয়। ঘাত্রীকে তাই সর্বপ্রকারে 

মুক্ত হুইয়! হালক! হইতে হয়। সাকার মূতি বা জড়পুজ। এইজন্যই আমাদিগকে 

বর্জন করা দরকার । আত্মার উন্নয়নে এ বাধ! দেয় । 

অনেকে বলেন £ নিরাকারকে ধারশা কত্রিতে পারি না, তাই একটা 

সৃতি দিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্কু নিরাকারকে বিশুদ্ব- 
ভাবে ধারণা করা যদি কঠিন হয়, তবে সেই নিরাকারকে আকার দিয়া 
ধারণা কর! তে! আরও কঠিন--আরও অসম্ভব। যাইতে চাই আকাশে, পথ 
ধরি পাতালের £ বুঝিতে চাই আলোবকে, ধ্যান করি আধারের । কোন. 

লক্ষা/বস্তকে পাইতে হইলে সম্পূর্ণ বিপনীদ্ধম্মী আরেক বন্তঘ্ধারা তাহার 
বাস্তব উপলব্ধি (7005106 চ5৪11526101 ) কিরূপ করিস্া পম্ভব? 

কাজেই নিরাঝারকে উপলব্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হুইৰে 
সাকারকে মনের সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেওয়া । নিরাকারকে ধারণ! 
করিতে পারি না1--এই উপলব্ধিই তে] নিরাকাবের ধারণা । নিরাকায়কে 

যদি ধারণ করিতেই পারিভাম, তবে আর সে নিরাকার রহিল কোথায়? 
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যে-নিরাকারুকে ধারণায় ধরা যায, দেও তে৷ সাকার । সেও তে] সংকীর্ণ । তাই 

যাহারা নিরাকারকে আকার দিয়া ধরিতে চায়, তাহারা ভ্রাস্ত। তবে এ কথা!" 

ঠিক যে, পাকারকে অশ্বীকার করিলেও নিরাকারকে ধ্যান করা যায় না। 
সমস্ত জ্ঞান আমাদের হ্বন্ধধমী। আপোককে বুঝিবার জন্য যেমন আধাবের 

প্রয়োজন, নিরাকারকে বুঝিবার জন্য তেমনি সাকারের প্রয়োজন । সাকারকে 

এই আলোকে গ্রহণ করিলে দোষ নাই; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে হ্বীকার করিলে 

দোষ হয়। 

সুদ হইতে সুন্ম্ে, সাস্ত হইতে অনস্তে, সীম হইতে অলীমে ছুটিয়া চলাই 

মানব-মনের চরম লক্ষ্য ও পরিণতি । প্রত্যেক বস্ত তাহার বিপরীতকে খু'জিবে 

__ইহাই দার্শনিক সত্য। শুধু দর্শন নহে, বিজ্ঞানও আজ সেই কথাই বলে। 
419610865101811586010 02 1100021৮ অর্থাৎ জড় হইতে অজডে পৌছানই 

বিজ্ঞানের নবতম সাধনা । মানবজীবনের লক্ষ্য ও পরিণতিও তাই। নে 

পসীম, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সে চাহিৰে অসীমের স্পর্শ, ইহাই প্ররুতির 

নিয়ম । আকারবিশি্ মান্ষ তাই আর এক আকারকে পুঙ্গা করিতে পারে 
না। পৌত্বশিকতা এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সীমা হইতে 
অসীমে না ছুটিপ্না অপীমকেই মে সদীম করিতে চায়! সত্য-উপলব্ষির এই 
বিপরাতমুখিতাই পৌত্তলিকতার প্রধান অভিশাপ। 

প্রত্যেক মানষের মনের কোণে স্বভাবতই একটা দরের পিয়াস 

জাগিয়া আছে । সাস্তকে লইয়া মে বেশিদিন শাস্ত হইয়া থাকিতে পারে 

না, অনন্তের জগ্ত তাহার প্রাণ ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। পৌত্তলিকতা 
আমাদের এই অনস্ভের হ্বপ্রকে ভাঙিয়া দ্রেয়ঃ। জীবনের দ্দিকচক্রবালকে 

সে সংকীর্ণ করিয়া আনে $ মাঙ্গষের শক্তি ও সাহস দীমাবদ্ধ হইয়া আসে; 

ুনুকে অতিক্রম করিয়া সে আর উধ্র্ণে উঠিতে পারে না। মাকড়লা ঘেষন 
তাহার চারিপাশে জাল বুনিক্া নিজেকে বন্দী করিয়া রাখে, পৌত্তলিক মন 
তেমন করিয়া] কুসংস্কারের জালে জড়াইয়। ধান । বাহিরে তাহার বিশাল জগৎ 

পড়িয়া থাকে, কিন্ত তাহার সছিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, একট আবরণ 

আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাড়ার। এইরূপে যখন অলীমের যোগস্থত্র 

ছিন্ন হইয়া ষায়, চিত্ত-মুকুরে আর যখন অনস্তের লে)াতিঃ প্রতিফলিত হক়্ 

না, তখন শ্বভাবতই মানুষ আপনার জড়জীবনের মধো ফিরিয়া আমে। 

কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্ধ গ্রভৃতি যাবতীয় স্থুল প্রবুত্তিগুলিই তখন প্রবল 
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হইয়া দেখ! দত; মান্ষ তখন আর উধ্বনুখীন হইতে পারে না; দেহের 
ক্ষুধাকেই সে চরম এবং পরম বলিক্প! মনে করে । তখন হিংসা ছেষ ব্যভিচার- 
অবিচার প্রভৃতি পশুজীবনের যাবতীয় পাপ ও ছুর্নাতি আসিয়াই তাহাকে ঘিবিস়া 

ধরে। এইরূপে তাহার নৈতিক মৃত্যু ঘটে ; পৌত্তলিকতার কুফল বর্ণনা করিতে 
গিয়া! রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই বলিয়াছেন £-- 

মুগ্ধ, ওরে, স্বপ্ন ঘোরে 

যদি, প্রাণের আমর-কোণে 

ধূলায়-গড়া দেবতারে 

লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে, 

চিরদিনের প্রভূ তবে 

তোদের প্রাণে বিফল হবে 

বাহিরে সে দাড়িয়ে রবে 

কত না যুগযুগাস্তরে | 

অতএব আমাদিগকে অসীম, অনস্ত ও নিরাকাবের ধেয়ানী হইতে হইবে) 

শুধু ক্ুলদশী বস্ততাস্ত্রিক হইলে চলিবে না, অতীন্দ্রি অনুভূতি আমাদের 
চাই-ই চাই । নিরাকারের ধারণ! তো অস্পষ্ট হইবেই, তবু ইহাকে বর্জন করা 

চলিবে না: সবকিছু স্থম্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতে চাওয়াও মানুষের আর-এক 

অভিশাপ। উহাতে আনন্দ নাই। আমাদের অনুভুতি ও কক্পনাশক্তি 

উহাতে আড়ষ্ট হয়। এইজন্য অস্পই্টতাও আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন । 
ঈমান-বিল্-গাক্িব বা বিরাট অজানাতে বিশ্বাস তাই আমাদের ধর্ম 
অন্থশাসন । 

পৌত্ুলিকতার আর একটি অভিশাপ £ মান্গবকে সে তীকরু, ছূর্বল 
ও দাঁসভাবাপন্ন করিগ্পা তুলে। অসংখ্য দেবতাকে বড় বলিয়। হ্বীকার 
করিতে করিতে ভিতর হইতে সে একেবারে মরিয়া যায়। নিজেকে 

কত হীন ভাবিলে সামান্ত একট শিলাখগুকে বড় বলিয়া! প্রমাণ করা 

যায়। একজন চৌকিদার ও বাজপ্রতিনিধিতে যে প্রতেদ, একজন 
পৌত্তলিক ও নিরাকারবাদীতে সেই প্রভেদ্দ। চৌকিদার পথে বাহির 
হইলেই দেখিতে পায়: চতুদিকে তাহার অসংখ্য প্রভু বিষ্কমান। সকলকেই 

তাই সে 'সেলাম” করিয়া! চলে। গ্রামের মোড়ল হইতে আরম্ত করিয়! সম্রাট 
পর্ধস্ত সকগেই তাহার মনিৰ--সকলেরই সে ভৃত্য । কিন্তু রাজপ্রতিনিধির বন 
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এই দ্াসমনোভাব হইতে লম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি জানেন, স্বপ্নং সম্াটের পরেই 

তাছার স্থান_-একমাত্্র সত্াটই তাহার নম্বশ্ত ; সম্রাট ছাড়। আর সকলের 

উপরেই তিনি প্রভূত্ব করিবার অধিকারী । পদমর্ধাদা ও শক্তির গৌরবে তাই 
তিনি উচ্চশির | 

পৌক্ুলিকতা মাস্থষের সমাজ ও রাষ্ট্রগীবনকেও বিকৃত ও কলুষিত করিয্া 
তুলে। নকল মান্ষ যদি একথ! বুঝিতে পাবিত যে, একই উতপ-মুখ হইতে 

তাহার বাহির হইয়া! আসিফ্লাছে, তবে এ কথাও স্বত:সিদ্ধভাবেই হ্বীরূত হইত 

যে, তাহাদের সকল্রেই জন্মগত অধিকার সমান, সকলেই তাহারা ভাই 

তাই। বিচিত্র এবং বিভিন্ন হইয়াও পুষ্পমালার মত তাহারা একই মিলন- 

সুত্রে গ্রধিত থাকিতে পারিত। কিন্তু পৌনত্তলিকতা সেই নিগুঢ় এঁক্যকে 
নষ্ট করিয়া দেয়। পৌঁভ্তলিকতা বনুত্েরই প্রতীক; কাজেই পৌঁন্তলিক হইলেই 
তাহার মনের চারিপাশে খগ্ুতার হ্বপ্র ভিড় জম্বায়। নানা দলে নান! সম্প্রদায়ে 

গোটা সমাজ বিতক্ত হইক়! পড়ে) জাতিভেদ, অন্পৃষ্ঠতা প্রভৃতি অনিবাধ 

হইয়া দাড়ায় । একট! পুরোহিত শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায় আপনা 
আপনি গড়িয়া উঠে ১ তাহারাই দেয় সমাজ-বিধান, তাহারাই হয় সমাজ-নেতা। 

বিশ্বময় লাগে সেইখানে--যেখানে কোটি কোটি মানুষ এই মুষ্টিমেয় পুরোহিতদ্দলকে 

অয্লানব্দনে শ্রেষ্ঠ বলিগ্া মানিয়া লয় এবং নিঞ্র্ণিগকে সত্যসত্যই ছোট 

ভাবিয়া পশ্চাতে হুটিয়া আসে। যুগঘুগাস্তের মত তাহাদের মনে ক্ষুত্রত্বের 

ছাপ পড়িয়া যায়, তাহার! আর ভাবিতেই পারে না ষে, কোন কালে তাহার! 

বড় ছিল অথবা বড় হইতে পারে । আল্লহ থে তাহার্দিগকে ছোট করেন 

নাই, হচ্ছ! করিলে তাহারাও যে আব-দশঙ্গনের মতই বড় হইতে পাৰে-_ 
এ বিশ্বাস তাহাদের মন হুইতে মুছিয়] যার়। কোটি কোটি মান্য 

এমনই করিয়া পৃথিবী হইতে ব্যর্থ হুইয়1 ফিরিয়। যায়, তাহাদের শক্তি জাতির ৰা 
দেশের কোন কাজে লাগে না। জনশক্তির এই বিরাট অপচয়ের জন্য 

পৌঁত্তপিকতা বহুলাংশে দ্বায়ী । 
পৌত্বলিকের দেশসেব! বা ম্বাদদেশিকতাও খুব উন্নত ধরণের হুইতে 

পারে না। স্বর্দেশ-প্রেমও তাহার হাতে লাভ করে একট! সংকীর্ণ সাকার 

রূপ। দ্বেশের অর্থে সে বুঝে দেশের মাটিকে--দেশের মাচুষকে নয্ব। 

দেশ তাহার নিকটে দেশ-মাতৃকা বা দেশ-জননী রূপে প্রতিভাত হয়। 

ক্বদেশ-গ্রীতি তখন স্বদেশ-পৃজার় পরিণত হয়। একট! উৎকট পৌত্তলিক 
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ভতংগিতে তথন. লোকের] স্বীপ্র দেশকে দেখিতে আরম্ভ করে । ইহারই কলে 

জন্মলাভ করে অন্য দেশ ও অন্য ধর্মের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ। এই উতৎকট 
স্বাদেশিকত সম্বন্ধে বিশ্বকবি ইকবাল কী স্থন্দরই না বপ্য়াছিলেন : 

“ইন্ তাজ। খোদাউ থে বড়া সব. সে উহ্ ওতান হুয় 
যে! পিরহান উসকা হ্ৃ্র উহ্ মজহাবক]1 কাফন হায় ।” 

( অর্থাৎ £ এই লব তাজ! দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবতা হইল স্বদেশ । 
স্বদেশের যাঁছ রূপসজ্জা, ধর্মের ভাহাই কাফন। ) 

কাব্য, সংগীত, শিল্প, ললিত-কশা--ঘে-কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, 

পৌন্তলিকতার অভিশাপ সর্বত্রই সমান। খেখানে নে ঢুকিবে, সেখানেই সে 
আনিবে মনের খর্বতা ও দৃষ্টর সংকীর্ণভা। পৌন্তপিক কবি কখনও অতীস্ত্রিয় 
লোকের খবর দিতে পাবে নাঃ তাহা কাব্যে থকে শুধুই ব্তত্াস্ত্রিকতা। সে 
কখনও মরমশস্থী হইতে পারে ন।। সং্মীতেও ঠিকতাই। শ্রেষ্ঠ সংগীতের 

ল্ক্ষণ হইভেছে অনির্ব5নীয্বফে রূপ দেওয়1; শুধু আভাপে, শুধু ইংগিতে সেই 

চির-অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। কিন্তু কোন পৌন্তুলিক গায়কের কণ্ঠে ইহ! প্রাক্ছই 
সম্ভব হয় না। নিরাকারবাদী ও স্বপন-বিলাপী কোন দরদী সথরশিল্পীর মিছিন 
হুবের জাল পাতিলে কোন কালেও সেই কল্পলোকের মায়াপরীরা! ধরা 

দেয় না। | 

মোটের উপর যেদ্দিক দিরাই দেখি ন। কেন, শৌ স্তপিকতা! মানুষের আত্ম- 
বিকাশের পথে মণ্ত বড় বাধা। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষকে সে অগ্রসর 

হইতে দেয় ন) পদে পঞ্ধে তাহাকে পিছনের দিকে টানে । ও 
পৌত্তলিকতার এই বিধময় ফল বুঝিতে পারিয়াই মহামানব হযরত মুহম্মদ 

পৌন্তলিকতাকে বর্জন করিবার জন্য এতট। তাগিদ দিয়া গিয়াছেন। পৌস্তলিকতা 
বর্জন কৰিলে মানুষের ঘে কী কল্যাণ হন্ব, ইসসামের ইঠিছাদ তাহা ভাল করিয়াই 

জগতকে দেখাইয়াছে। শোধ, বীরত্ব ও সাহস; ধর্ম, সভ্য, স্যার ও নীতি, 
ত্যাগ, মেবা, সংযম ও সততা) প্রতিভা, বুদ্ধি, বিস্তা ও কৌশল; সাহিত্য, 
শিল্প, সংগীত ও কাব্য - সর্বক্ষেত্রেই তাহার অন্তহীন লম্ভবনার দুগ্ার খুলিয়। 

যায়। 

কেমন করিয়া দিকে দিকে ইল্লামের বিজয়-নিশ(ন উড়িল? কেমন করিস! 

মুষ্টমের আরব-সম্তান দিথিজর করিল? আটলান্টিক হইতে কেপ কুষাখিক! 
পর্যন্ত কেমন করিয়া তাহার্দের পদানত হুইপ ? তারেক, মুনা, খালেদ, অপি, 

৪ 
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“আলি, হামজা, হুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ খোরী, কাসেম, কৃতবুদ্দীন, বখতিয়ার, 
কবর, চাদ-হুলতানা, আওরঙ্গজেব--কেমন করিয়া এতগুলি প্রতিভ। জন্মলাভ 
করিল? কেমন করিয়া, হাফিজ, রুমী, ওমর-থেয়াম। ইবনে-রুশদ, আবুসিনা 

প্রভৃতি মনীধীর আবির্ভাব হইল? তানসেন, আমীর খসরু) সনদ, কদর 

প্রভৃতি অসংখ্য স্থর-শিকী কেমন করিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ 

করিল? কেমন করিয়া তাজমহল, জুমা-মস্জিদ ও আল্হাম্রা রচিত, 
হইল ? 

এক কথায় বপিৰ : পৌঁন্তলিকতাকে বর্জন করিয়1--তোহিদের ইস্মে আযম 
লাভ করিয়া। 

এস তবে, হে মাচ্ছঘ, ভোমার এ হাতে-গড়া পাধাপণ-প্রাচীরকে ভংগ 

করিয়া উদারমুক্ত নীল আকাশের তলে আসিয়া দাড়াও। আল্লার রজ্জুকে 

দুঢভাবে ধারণ করিয়া উদাত্ত কঠে সারা প্রাণ দিয়া ঘোষণা কর: গহে 

বিশ্বনিয়স্তা প্রভু! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহ মাবুদ নাই। একমাত্র 

তোমাকেই আমরা ইবাদৎ করি, তোমারই সাহাধ্য প্রার্থনা করি।”, 

আল্লঙকে এইরূপে আমাদের সাধারণ কেন্দ্র বলিয়া মানয়া লইলেই আমরা! 

পর্ষ্পর ভাই হইব, আমাদের সকল বৈষম্য দূরে যাইবে; বিশ্ব আমাদের 

খ্বদেশ হইবে, বিশ্বত্রাতৃত্ব ও মহামানবতার স্বপ্ন সেইদিন আমাদের সফল, 

হইবে ।* 

* এই প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে পৌত্তলিকতাকে দেখ! হইয়াছে । ইসলাম কী তাহা 

বুঝিতে হইগে পৌত্তলিকতার সহিত তাহার কোথায় কতটুকু বিরোধ তাহ! জানিতেই হয়। সেই 
হিসাবেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যাহ! কিছু বলা হইয়াছে । ধর্ম,হিসাবে পৌত্তলিক তাকে নিন্দা? 
কর! লেখকের উদ্দেস্ঠ নয় । অপর কোন ধকে নিন্দা কর! ইসলামের নী তিবিরদ্ধ 
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ইসলাম ও মো'জেজ। 

ইসলামের সহিত মো"গ্েজার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ইসলামকে সম্পূর্ণকপে 

বুঝিতে হইলে মো'জেঙ্গাকে অন্বীকার করিবার উপায় নাই। মো'জেঙাকে 

অস্বীকার করিলে ইসলামের অনেক মূলবস্তকেই অস্বীকার করা হয়। ইসলামের 

সত্য ধারণাও ইহাতে সম্ভব হয় না। ধো'জেজায় বিশ্বাস তাই মুসপমানের 

ঈমানের একটি অপরিহাধ অংশ। 

ইমলামের সমস্ত ধ্যান-ধারণার উপরেই এই শ্োপেেজ। বা 'অলৌকিকের 

ছাপ আছে। আম্বাহ্ যে মাত্র একটি “কুন, শব ছ্বারা অনস্তিত্বের মধ্য 

হইতে এই বিচ্ত্রি বিশ্ব রূচনা করিয়াছিলেন, হযরত আদমকে হষ্টী করিয়া 

তাহার পার্খর্দেশ হইতে যে বিবি হাওয়াকে পয়দা করিয়াছিলেন, বেহেশত 

হইতে ধে আদম-হাওয়া দুনিয়ার নামা আপিয়াছিপেন, হযরত নৃহের সময় 

ষে ভীষণ তুফান হইপ্নাছিস, নমরূদ কতৃ্কি হুধরত ইব্রাহিম যে অগ্নিকুপ্ডে 

নিক্ষি্ত হইপ্নাও অক্ষত দেহে ভাহার মধ্; বীচি] ছিলেন, হযরত মুদ! ষে 

তুর পাছাড়ে আল্লার নূরী দর্শন করিয়া ছিলেন, তাহার হস্তস্থিত লাঠি যে মাটিতে 

পড়িয়াই সর্পকৃত ধারণ করিরাছিল, নীলনদের পানি যে ছুইভাগ হুইয়। 

ঈাড়াইয়া গিয়াছিল এবং হুধরত মুসা যে বনি-ঈপরাইলদিগকে লইয়৷ তাহার 
মধ্য দিয়া হাটিপ্া নদা পার হইয়! গিরাছিলেন, বিনা 'পিতায় বিবি মরিয়মের 

গর্ভে ঘে হুধরত ঈনার জন্ম হইয়াছিপ, হযরত মুহম্মদ থে আল্লার নূর 
হইতে পর্দ1! হইপ্াছিলেন, শৈশবে ফিরিশতারা আনিয়া যে তাহার বঙ্গ 

বিদীর্ণ করিকাছিল, তিনি যে সশরীরে সি'রার্দে গিয়াছিলেন, গিব্রাইল 

ফিরিশতা যে তাহার নিকট আল্লার বাণী পৌছাইয়্া দিতেন,-_ ইত্যাদি 
সমন্তই তো অলৌকিক ব্যাপার! ইহার কোন্টিকে মুদগমান অথীকার 
করিবে? 

আলাহতাল। কুরমান মু্জিদের প্রথমেই তাই মুনলমানরিগের ঈমান 

ৰা বিশ্বামের উপর তাগিদ দিয়াছেন। 'লত্যকার মুপপমানের লংজ| দিতে [নগ1 
তিনি বগিতেছেন £ 



“নিশ্চয়ই এই কিতাব ( কুরমান )- যাহাতে কোন সন্দেহ নাই-__সেই সব 
লোকের জন্য পথপ্রদর্শক-_যাহারা আল্লাকে ভয় করে; যাহার অদৃশ্রে 

বিশ্বাস করে, এবং প্রাথন! করে, এবং আমি যাহ। তাহার্দিগকে দিয়াছি 

তাহা হইতে দান করে; এবং তোমার প্রতি ও তোমার -পূর্ববর্তাদের প্রতি 

যে-সব বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে? নিশ্চই তাহাদের 

পরকাল সম্বদ্ধে কোন চিস্তা নাই |” | --€(২:৪) 

উপরোক্ত আয়াত হইতে এই কথাই স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে ষে আদর্শ 

মুদলমান হইতে হুইলে “ঈমান-বিল্-গাঞ্ধিব বা অনুশ্ঠের বিশ্বাস আমাদের 

অপরিহার্য । 

আমাদিগকে প্রথমেই শ্বীকার করিয়া! লইতে হইবে ঘে আমা যাহা-কিছু 

দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অতীতেও না-দেখা ও না-শোনা অনেক 

কিছু আছে। অন্ত কথায় আমাদের ইন্্রিয়গ্রহ জ্ঞান অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নয়, 
যাহ জানি এবং যাহ]1 জানি না, যাহা দেখি এবং যাহা দেখি না--সমস্তটা একত্র 

করিলে তবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি নিণীত হইতে পারে । চীনীয় ধর্ম-প্রচারক 

কন্ফুলিয়াস্ তাই সত্যই বলিয়াছেন £ 

“0 [00৬ 188. আ০ 101)0 ৬ 810 00 170৬7 71020 ০:00 1701 

00100৮৮--01580 15 ৮/150 0129. . 

অর্থাৎ: যাহা জানি তাহাজান! এবং যাহা জানি না, তাহা! জানা_ 

ইহারই নামজ্ঞান। 
কাজেই যেটুকু দেখি বাঁ ফেটুকু শুনি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যি আমর] 

বলি, ইহার বাহিরে আর কিছুই নাই, তবে তাহ। নিছক বেকুফি ছাড়া আব কিছু 

নয়। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে ঘে, আমাদের দৃষ্টি এবং শ্রবণের 

অন্তরালে আর একটি অজানা রহস্তলোক আছে--যেখানে বসির! সর্বশক্তিমান 

আল্লহ অনেক কিছু কুদ্রৎ প্রকাশ করিতেছেন । 

অতএব, এই না-দেখা-নাশোনাকে শ্বীকার করিয়াই আমাদিগকে ঘযাত্র। 

শুরু করিতে হইতেছে । অর্দৃশ্যে বিশ্বাস ছাড়া এমন কি সাধারণ জ্ঞানও 

আমরা অর্জন করিতে পারি না। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা কেহই 

আমর] দেখি নাই? পুস্তকের কথায় অথবা! শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করিয়া এ- 

জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি । এইবশ চিন্তা করিলে দেখ! যাইবে ষে, আমাদের 

জানের হুই-তৃতীয়াংশই এইরূপ বিশ্বান বা অথরীটি (81001701105) হইতে প্রাপ্ত । 
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এই অজানাকে অস্বীকার করিলে আমাদের কী দশ! ঘটে, আল্লাহু 
তাহাও বলিয় দিতেছেন £ 

“নিশ্চয়ই যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে সতর্ক করা না-কর! সমান, 
তাহার কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। আল্লাহ্ তাছার্দের অন্তর এবং 
শ্রবণের উপর দিলমোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের 

উপর আবরণ টানিয়া দিয়াছেন এবং পরকালে তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি 

আছে ।” (২২৭) 

বাস্তবিক অবিশ্বাপী হইলে "মামাদ্বের কল্যাণ নাই । না-দেখিয়া না- 
শুনিয়া কিছুই বিশ্বাস করিব না -এরূপ বলিব আমরা ঘদি সব-কিছু বর্জন 
করি, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শাস্তিতোগ করিতে হয় প্রচুর । 
এরূপ করিলে আমাদের হৃদয় এবং শ্রব্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়, আমাদের নয়নে 

অন্ধ যবনিকার আভাল পড়ে, আমরা তখন যাহ] দেখি এবং যাহা শুনি, 

তাহার বাহিবে অং কিছুই দোখতে বা শুনিতে পাই না, মামাদের অনুভূতি 

নষ্ট হুইয়। যায়, শজানান্ছে জানিবার জন্য মনে আর খোন কৌতুহপ জাগে 
ন।, অ.মাদের আত্ম; আর অনজেেন্র পথে উধান্গ হম না। আমাদের জীবনের 

পারলর আংরীীণ হয়া আসে, নব শব আবিষ্কারের প্রেরণা শামপ। পাই না) 

সম্ভাবনার যে (বগাট জগ «খন অনাবিষ্কৃত অবস্থায় বাহিরে পড়িয়া আছে, 

চিন্ার্দলের মত তাহ আমাদের নিকট রুপ হইয়া ঘযায়। ামাদের অস্তর, 

শ্রবণ ও নগ্ন চাপা পড়িয়া গেলে এই দশাই ঘটে, আমরা তখন পশুদের 

মত মাটির পৃথিবীকেই আকড়িযা ধরি। এর চেয়ে চরম শাস্তি মানুষের পক্ষে 

আর কী আছে? 

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় সতর্কবাণী লাভ কর! সত্বেও আমাদের মধ্যে 

অনেকেই এই না-দেখ। ও নাশোনাকে বিশ্বাস করিতে চান না। মানবীয় 

জ্ঞান_-অভিজ্ঞত। সীমাবদ্ধ জানিয়াও তাহার! মনে করেন £ তাহারা যাহা দ্বেখেন 

বা শোনেন তাহার বাহিরে আর-কিছু দেখিবার বা শুনিবার নাই। পাশ্চাত্য 

জড়-বিজ্ঞান এই মনোভাবকে আরও প্রকট করিয়। তুলিয়াছে। “জান-চাস্কৃষ 
সত্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত” হইলেই তাহার! আর কোন-কিছুকে 

বিশ্বাস করিতে প্রদ্তত নন। যুক্তি-জ্ঞানকেই তাহার! সত্য নির্ণয়ের ষাপকাঠি 
বলিয়। হনে করেন। 
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কিন্তু ইহাই যে সত্যকার বৈজ্ঞানিক মনোভংগি, তাছাও তো নয়। 

"জান চাক্ষুষ সত্য ও অভিজ্ঞতার বিপরীত” হইলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিতে হইবে, এ কথা আর যে-কেহই বলুক, কোন বৈজ্ঞানিক বলিবে না! । 
বৈজ্ঞানিকের মনের দরজা সব সময় খোলা থাকে; সহজে কাহাকেও সে 

প্রত্যাখ্যান করে না। “সমস্তই সম্ভব'--ইহাই হইতেছে বিজ্ঞানের গোড়ার 

কথ! । এই সম্ভাবনাকে অন্বীকার করিলে তাহার কোন আবিষ্কারই আর 

সম্ভব হয় না। কাজেই অদৃশ্য ও অনাগতের উপর বৈজ্ঞানিকের প্রগা্ 

বিশ্বান। বৈজ্ঞানিক আগে কল্পনাবলে একটি 15909602515 খাড়া 

করে, তারপর তাহারই উপর গবেষণা করিতে থাকে । এইবূপেই নৃতন 

নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্চশ্য 

আছে, একই রূপ কারণ ঘটিলে যে একই রূপ কার্ধ ঘটিবে, এ সম্বদ্ধে 

বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ বিশ্বাম থাকে । কাজেই, গোড়াতেই তাহাকে যাত্রা 

করিতে হয় এই বিশ্বাসের পুদ্ি লইয়1$ বিশ্বাস হারাইলে মে একদম 

পন্দু হুইয়া পড়ে। যুক্তির ভিতবরেও বিশ্বাস আছে। যুক্তিতে যাহা পাই, 

তাহ যে সর্বত্র একইরূপ ক্রিয়া করিবে, এই বিশ্বাস না থাকিলে বৈজ্ঞানিক 

যুক্তিও অচল হয়। এ জম্বন্ধে বর্তমান যুগের খ্যাতনাম। বৈজ্ঞানিক [£০4. 4৯, 

বি, ৬৬151651768 কী বলিতেছেন, শুনুন 

“1015 01০ 18100 01 ০5০1৮ 06 01 19 001 26002 085০ 01 01710 £ৃৎ 

০ ৪1)8]1 200 ডি. 10612 21010215005 51215.11)2 6810] 17 06 

01061 01110800165 51101) 1705 17906 [05511016 (116 5001 01 
৪50161006 19 2 70261011191 209110016০0: 2. 0661961 £9101).+ 

--(9016706 21007709611) ৬৬০0119 720. 80-31 ) 

অর্থাৎ; আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সমস্ত জিনিসের মূলে গিয়া আমরা 

কোন থামখেয়ালের পরিচয় পাইব না। প্রকৃতির শৃঙ্খলার উপর এই 

আন্থা_যাহা না হইলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রগতিই সম্ভব হইত না--" 

আমাদের অস্তরের গভীরতার বিশ্বংসেরই একটা স্থন্দর নিদর্শন । 

বাহির হইতে কোন সত্যবাণীও যে আমাদের নিকট পৌছিতে 
পারে, বিজ্ঞান তাহাও অবিশ্বাস করে না। জনৈক প্রসিদ্ধ টৈজ্ঞানিক 
ষলিতেছেন£ ': | 

$90161506 ভ1]] 1000 23:010306 006 0095891165 ০0£ ৪061561001৩ 
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100558889 £1:0]0 1010000, 080010025 1 80০60170501: 1616500028 

03010855 আ100 1021 02 15008001550 0900811)8 5136 ভ111 ৮৪ 

৩৮০৮ 12005 ০8106010175 0০:60:০2 7615061775, 89 জ৪]1] 85 ০০০7৫ 

2০০৪10108, 010601855 ড/1)101) 151805 €0 0175 ৮৪5৮ 155107. 0১8 

1155 89 5210 0805100.৮ | 

--€(061161 250 4১০0১15০০05 98110001817, &£3 ) 

অর্থাৎ ঃ বাহির হইতে কোন সত্যবাণী আপিবার সম্ভাবনাকে বিজ্ঞান কখনও 
অন্বীকার করে না। তাহার নিজ সীমার অস্তভূক্ত কোন মতবাদকে স্বীকার 
বা প্রত্যাখ্যান .করিতে সে যেমন হাশিয্পার, তাহার এলাকার বহিভূ্ত এবং 
আন্াবধি অনাবিষ্কিত কোন মতবাদকে স্বীকার বা অন্বীকার করিতে সে 
তদপেক্ষা আরও হুশিয়ার । 

ইহাই যদ্দি হয় বিজ্ঞানের স্বরূপ, তবে বিজ্ঞানের নায়ে কি করিয়া সেই বিরাট 
অজান! জগতকে জন্বীকার করা যায়? 

বস্ততঃ বৈজ্ঞানিকদের জানার গর্ব আজ বড় নয়। সকল বৈজ্ঞানিক আজ 
অকুগ্চিত্তে এই কথা! বলিতেছেন ঃ *ড/৪ ৫০ 0৮ 1500৬/৮__আমর। 
জানি না। 

এই কথার যধ্যে মানবীয় জ্ঞানের অপূর্ণভার স্থরই ধ্বনিত হইতেছে । জ্ঞান- 

বুদ্ধির দ্বার মানুষ চির-অজ্ঞান চির-অজ্ঞেরকে কিছুতেই আন ধরিতে পারিতেছে 

না, যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার লক্ষ্যবস্ভ আরও দূরে সরিষা যাইতেছে । 
তাই এই হাহাকার । 

যুক্তিজ্ঞান বা চিস্ত।' যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে পা, ইহ! দার্শনিক 

সত্য । খ্যাতনামা ভারতীয় দার্শনিক 517 [২90159151151)091) সতা-নির্ণয়ের 

আলোচনা প্রলঙ্গে বলিতেছেন £ 

£[00081)0 15561615 5610507)0801060 05 01 1772:06008.86 

ব10988106 15 15০80801206 81106 95 005 15016 0£798]15, 

70৩ 42%25 555505 006 49/7:2%5 2 315015+5 ০:08. 11১05817 

81553 115 15005712086 230 006 1621105--5/1750 0500810 

[6৮621 19 100 0270580. 0০ £581165) [86 18 16556196015 01 | 

৪ 0810 0£ 10. 68109] 525৪ 8:5 ০013680100015 012156০9135 পু 
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বিশ্বনবী ৩৮৪ 

656৩ 8151770605৩ 51016 0009, 6৪115 ০810 06 2109613650৩ 

95 & 01000 ০0৫62961106 0£ 10001601000” 10012 51311950125, 

১, 42-43, 

অর্থাৎ £ চিস্তা নিজেই আত্মবিরোধী ও অসম্পূর্ণ । চিন্তা আমাদিগকে 

সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে না। দীর্শনিক ব্রাডলির ভাষায় বলিতে 

গেলে বলিতে হয়, “তাহ।'» চিরদিনই “কী”কে অতিক্রম করিয়া 

আছে। চি্তা আমাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করে বটে, কিন্তু সে শুধু 
জ্বানই--আসল সত্য নয়। চিস্তা যাহ ধরিয়া দ্য তাহা সত্যের 

সম্পূর্ণ বিপরীত নয় বটে, কিন্তু আংশিক। আংশিক সত্য আংশিক 

বলিয়াই পরম্পর-বিরোধী । তাহারা! তাহাদের সীমানার মধ্যেই সত্য, 

কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। অনুভূতি ব৷ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই সত্যকে 

পাওয়া যায়। 

১17 [২8.41381010151)721% আরও বলেন £ 

“015 ৬1০1) 00010510102 007765 05165006650. 10 10010070086 

৮6 528001) 01১০ 15100 01 012 7281.? 

অথাৎ: জ্ঞান যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতিব মধ্যে আসিয়া পর্ন হয়, তখনই আমরা 
সত্যের দেখা পাই। 

অবস্থ। খন এই, খন জ্ঞানবিজ্ঞানের নামে মো'জেজাকে বিশ্বাস ন! 

করা নিবুদ্দিতার পরিচয় নহে কি? জগতের কোন্ বস্তটি বা কোন্ 
ঘটনাটি অলৌকিক নয়? মাটি ফুড়িয়া গাছ বাহির হইতেছে, ডাশপালা 
উঠিতেছে, শাখায় রংবেরং-এব ফুল ফুটিতেছে, প্রতিদিন সূর্য উঠিতেছে, 
আবার ডুবিয়া ঘাইতেছে, আবার পণ্দিন কীটায়-কাটায় ঠিক সময়ে পূর্বাকাশে 
দেখা দিতেছে, বাতাসকে দেখিতে পাইতেছি না অথচ অনুতব করিতেছি 

যে মে আছে, মেঘের দল বীাধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, 

আবার বৃটি-ধারায় নামিয়] আসিয়া ধরণী ভাসাইয়! দিতেছে-_ কোন্টি রাখিয়া 

কোন্টির কথা বলি? কোন্টি অলৌকিক নয় ? 
ড/৪10 ৬5101000817 এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন £ 

“৬/1)5 1 ৮100 10081555, 101001) 06100118016 9 48 60100 [15100 

280617176 5156 006 00118 0165.5, 

অর্থাৎ; অলোকিক লইয়া এত ছৈ-ঠচৈ কেন? আমি তো অলৌকিক ছাড়! অন্ত 
কিছুই জানি না। 



৩৮৫ ইসলাম ও মোজেজা 

[.873761)05 [30015108 নাষ্ক আর একজন মনীষী বলিতেছেন £ 

“120 90096019876 0086 45070 9 00109:016, 90১11] 1১9০ ০৪03৫ 

০ ভ/018021 00212. 

'অর্থাৎঃ এমন একটি জিনিস খুজিয়া বাহির কর যাহা অলৌকিক নয়, 
তখন তোমাকে ভাবিতে হুইবে। 

0:05. [31০5র স্তায় বৈজ্ঞানিকও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন £ 

4১11) 00112901655 06 0106 01001010216 01511950199 ০ 00০ 

[0118,0165 [ ৪৪০ 11 90015. 

'অর্থাৎঃ প্রকৃতিতে যে মো'জেজ। নিত্য দেখিতে পাই, তাহার তুলনায় ধর্ম 
সংক্রান্ত মোঃজেজা ছেলেখেলা বলিয়া! মনে হয় । 
সত্যই তাই নয় কি? বিশ্বপ্রকৃতি অত্যাশ্চ্য মোঃজেজাম় পরিপূর্ণ। কিন্ত 

তবু আমাদের মো'জেজায় বিশ্বাস হইতে চাহে না কেন? তাহারও 

কারণ আছে। 

বিশ্লেষণ করিলে দেখিছে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সম্বন্ধে 

আমাদের মনের বছমূল ধারণা বা পূর্বসংস্কারই মো'পেজার় অবিশ্বাসের 

প্রধান কারণ। 'আপাতদুষ্টিতে স্বভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খল! ভংগ হইয় যায় 

বাঁল্য়াহ মাছষ মোজেজাকে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে ন!। আগুনের 

স্বতাবধর্ধ পব-কিছুকে পুড়াইয়া ছাই করা । সর্বক্ষণ আমরা এই অভিজ্ঞভাই 

অরন করিতেছি । মানুষ, গরু, বাড়ি, ঘর-- সমস্ত আমরা আগুনে 

পুঁড়িয়া ভশ্বীভূত হইতে দেখি । এক্ষেত্রে যর্দি বলা হয় যে, অমুক বাক্তিকে 

জলস্ত অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু সে পুড়িল না, দিব্য তাহার মধ্যে 

বসিয়! হাসিতে লাগিল, তবে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনের বন্ধমূল ধারণায় আঘাত 

লাগে, কাজেই আমরা বলি; ইহা অসস্তব। কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা, করিলে 
যে আগুনকেও পানি করিতে পারেন, * এ কথ আমরা বিশ্বাম করিতে 

চাহি না--শ্বভাব-অন্বভাব অথবা সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান আমাদের এতই 

দৃঢ়মূল | 

* ;নমরুদ যখন হযরত ইব্রা হিমকে অগ্রিকৃণ্ডে নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ, বলিয়াছেন £ "ই! 

নারো কুনি বর! ওয়। সালানান আলা ইব্রাহিম” (কুরআন )। অর্থাৎ; “হে অগ্নি, ইব্রাহিমের 

উপর তুমি শীতল এবং শাস্তিদায়ক হুইয়! বাও।” বল! বাহুল্য, এই কারণেই হধরত ইত্রাহিষ জাগুনে 
পুড়েন নাই। 



বিশ্বনবী ৩৮৬ 

বস্ততঃ শ্বভাবস্অশ্বভাব সম্বন্ধে আমাদের ভ্রাস্ত ধারণাই হইতেছে 
মো+জেজায় অবিশ্বাসের. সর্বপ্রধান অস্তরায়। কাঙ্জেই, প্রথমে আমরা এই 

স্বভাব-অন্বভাব সম্বদ্ধেই বিস্তৃত আলোচনা! করিব। কোন্টি স্বাভাবিক, 

কোন্টি অস্বাভাবিক; ম্বাভাবিকের সংজ্ঞা কী আর তার সীমা কোথায়; 
কোন্থান পর্বস্ত শ্বাভাবিক থাকে, আর কোন্থান হইতে অস্বাভাবিক আরম্ভ 
হয়) আমরা যাহাকে অন্থবাভাবিক মনে করি, সত্যসত্যই তাহ। অস্বাভাবিক 

কি-না _এ সমস্ত সমস্তার সম্যক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই শ্বাভাবিক- 

অস্বাভাবিকের ভোহাই দিরা মো'জেজাকে অস্বীকার করা আমাদের সংগত 
হইবে না। অতএব শ্বভাব ও অন্বভাব সম্বন্ধে আমর! এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিব। 



পরিচ্ছেদ : ৫ 

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক 

'অন্বাভাবিক'কে বুঝিতে হুইলে 'ম্বাতাবিক'কে বুঝিতে হয়, আব 
“ম্বাভাবিক'কে বুঝিতে হইলে আগে বুঝিতে হয় শ্বভাবকে। 

স্বাভাব (টব৪001:০) কী? 

বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেঁথিতে পাই, ইহার মূলে, 

রহিয়াছে একটা শৃঙ্খল! ও নিয়মান্থবতিতা৷ । যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই একট. 

বিধিনিদিষ্ট নিয়মে ঘটিতেছে ; অন্ধভাবে বা খেয়ালের বশে কেহ চলিতেছে 

না। কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র তাহার্দের নির্ধারিত পথে চলাফেরা করিতেছে ;. 

কোথাও বিরোধ নাই, বিশ্ক্খলা নাই। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পূর্বর্দিকে 

্র্য উঠিতেছে, পশ্চিমে অন্ত যাইতেছে, রাত্রির পর দিন, দিনের পর 
রাত্রি আসিতেছে, আম গাছে আষ ফলিতেছে, কাটাল গাছে কাটাল 
ফলিতেছে ॥ঃ আজ পূর্বদিকে, কাল পশ্চিমদিকে স্ষর্ধ উঠিতেছে না, আম গাছে 
কাটাল, কাটাল গাছে আম ফলিতেছে না। এইরূপে সর্বত্রই নিয়ম-শৃঙ্খলার 

পরিচয় পাইতেছি। আল্লার এই নিয়ম-রাজোর নামই হইতেছে স্বভাব 

ব' প্রকাত। 

স্বভাবের একটা স্থিরতা বা ধারাবাহিকতা আছে, একটা কার্ধকারণ' 

সম্বন্ধ আছে। ষে-কারণে একবার একটি ঘটন। সংঘটিত হইতেছে, সেই 

কারণ উপস্থিত হইলে পুনরায় সেই ঘটনাটি ঘটিতেছে। একইবপ কারণ 

দ্বেখিলে তাই আমরা! বুঝিতে পারি যে, একইরূপ কাধ ঘটিবে 

(51105 58052 ঢ:০00565 116 €৪০৮ৈ ) ) আবার একইরূপ কার্ধ ব। 

ফল দেখিলেও বুঝিতে পারি ষে, এর মূলে আছে একইরূণ কারণ। এই 

স্বতাব-ধর্মের কোন ব্যতিক্রম নাই; যুগে যুগে দেশে দেশে ইহা সত্য। 
“টব৪৮০6 26৮61: 10581551061 0 19*--ত্বভাব তাহার নিজের 

নিগ্বঘ কখনও ভংগ করে না, ইহাই হইতেছে আযধাদের দৃঢ় বিশ্বাপ 

আবাদের সমস্ত জান ও অভিজ্ঞভ! ত্বভাবের এই স্থিত ব1 বিশ্বস্বভার 

উপরেই নির্ভৰ করে। কাজেই যদি কেছ বলে যে, অমুক লোকটিকে 



বিশ্বনবী ৩৮৮ 

প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর হইল, কিন্তু মে তাহাতে পুড়িয়া মরিল না, 

আগুনের মধ্যে বসিয়া ফুলের মত দিব্বি হাসিতে লাগিল, তবেই আমাদের 

তাহা বিশ্বাস হইতে চাহে না, কারণ আমরা জানি যে ম্বভাব-ধর্মের ইহ! 

বিপরীত । এই জন্য আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার বিপরীত কিছু ঘটিলেই আমরা 

বলি ঘষে উহ অস্বাভাবিক। 

কিন্ত স্বভাব সন্বদ্ধে আমাদের এই ধারণা খুবই ভ্রান্ত । হ্বাভাবের জ্ঞান 

জন্মে আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আর অভিজ্ঞতা জন্মে আঘাদের ভূয়োদর্শন 
হইতে, অর্থাৎ একই ঘটন। বারে বাবে দেখিবার ফলে। কাজেই এই দেখা 

বা 0567:%896197-এর উপরেই আমাদের শ্বভাব-অন্বভাবের জ্ঞান সম্পূর্ণ 

রূপে নির্ভর করিতেছে । কিন্তু এই দেখার উপরে আমরা কতটুকু আস্থা 

স্থাপন করিতে পারি! ম্বভাবকে আমরা এতটুকু দেখিয়াছি? কোন 

বপ্তকে আমরা চডান্তরুপে দেখিতে পারি কি? একবার, দুইবার, একশতবার, 

হাজারবার-যতবারই দেখি লা কেনঃ সে-দেখা নিশ্চয়ই আমাদের শেষ দেখা 

নধু। ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, অতীত এবং ব্তমান দেখিয়া আমরা একেবারে 

“ঃসন্দেহরূপে তাহা বপিতে পারি না। সম পূর্বদিক হইতে উঠে, পশ্চিমে 

অস্ত যায়; অতীতে এ-ঘটন। প্রতিদিন সত হইয়া আনদিয়াছে;) এখনও ইহা 

ধটিতে দেখিতেছি। কাজেই আহরা অন্রমান করি যে, আগামী কল্য বা 

আগামী বসব বা একশত বৎসর পরেও স্থয পূর্বদিক হইতেই উঠিবে। কিন্ত 

এ অনুমান যে নির্থাৎ সতা হইবেই, 'ভাহা কি আমরা জোর করিয়া! বপিতে 

পারি? নিশ্চয়ই না। ভবিষ্কাতে কী ঘটিবে, কে জানে? কাজেই, সুর্য 

যে প্রতিদিন পূর্বদিক হইতে উঠ্তিবেই, এ কথা যদ্দি আমর] চিরসভ্যরূপে গ্রহণ করি 

তবে আমাদের ভুল হইবে। 

ভাবের সমনিয়মানুবতিতা (09160000165 06 56016 ) সম্বন্ধে 

আমাদের মনে একট] ভুল ধারণ] বদ্ধমূল হইয়া! আছে। আমরা মনে করি, 
'্বভাব কোন অবস্থাতেই তাহার নিয়ম ভংগ করে না, কিন্তু এ ধারণা ভুল। 

জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে এ ধারণ! সত্য হইতে পারে বটে, কিন্ত জড়-গতের 

বাছিরে 07100119165 ০£ ৪0৮1০ খাটে না ; সেখানে প্রকৃতি নিতান্ত 

খামখেয়ালের পিচ দেয়। জড়-পদার্থের বেলায় প্রকৃতি স্থিরতার 

নীতি ( 011751015 ০ 106651001759805 ) মানিয়! চলে বটে, কিন্তু ইলেকট্রো- 

ম্যাগনেটিক জগতে সে মানে স্বাধীন ইচ্ছা বা অনিশ্চয়তার নীতি 



৩৮৯ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক 

(0110010150৫ ঢা০০-আ111] বা [1506660201280% )। এ সম্বন্ধে 50111521 

বলিতেছেন £ 

**11)6 00362561020 15 £ ৬৬11017 0£ 076555 10118010165 0063 17790016 

0106 ? ১00 0102 2055/61: ০18৮2 0100817720 50 18115 052. 01)6 

চ01010096 010025555 01 9057০ 215 170€ 501001৬ 02161101115. 

[10150020105 1785 20 01000051051) €%012.115170£ 0102 0560 01051 

10 01020002 91167 ০ 003] ড/101) 90191019016 110101795 06 0080061 

13৮০০ 10101055011 12৬5 0£ 08058 200 ০20. 1701১ 0115 

2009.5150 101)100100165 01 128,000 15 17091721% 2, 51901501091 27200. 

[006 10195 155155165 0৫ 006 17701510091 €16:001015 8.0 2.001008 

1 205 0০102001016 01602 01 102066] 02109] 00 25 10 216, 

11506600106 01 0106 1681 02555 01 90161705281 79155100450 

369806 005 19৬5 01396 80৬০1) 105 01101008065 00150100215, 

1105 020 000101 0910701: 102 272০020 0010615৮152 10101201015 

00০ ৩1০০০০9:) 01956 15 0102 15695 00 6136 01)1৬1:50.৮ 

_-( [,10016280610155 06 ১০151806)১ 190, 93-94% ) 

অথাৎ £ গ্রন্থ হুইতেছে-_-এই নীতিগুলির কোন্টি স্বভাব মানিয়া, 

চলে? এ পধস্ত যে উত্তর পাইয়াছি তাহা এই ষে, স্বভাবের শেষ পদ্ধতিতে 

স্থিরতার নীতির কড়াকড়ি নাই। এই থিওরী দ্বারা এ কথা বেশ 

ব্যাখ্যা করা যায় যে, কাধতঃ যখন আমরা কোন স্থুলকায় জড় পদাথ 

লইয়া! বিচার করিতে বমি, তখন স্বভাব কাধ-কারণ নীতিটি খুব 

মানে; এই আপাতদৃষ্ট নিয়মাঙ্গবতিতা শুধু হিসাবেই পাওয়া! হায়; 
কিন্ত প্রত্যেক পরমাণু ও ইল্েক্ট্রনের বেলাম্ দেখা যায় ঘষে তাহার। 

খামথেয়ালা । বস্ততঃ স্থল জগতে নয়, স্থল জগতের অন্তরালে 

ইলেকট্রন-জগৎ কোন্ নিয়মে চালিত হইতেছে, তাহ] নির্ণ্ন করাই, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রধান কর্তব্য। স্ষ্টির মূল রহস্তই 

এইখানে । 

অতএব, ম্বভাব-মন্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা অতিজ্ঞতা একেবারে 

অভ্্রান্ত নছে। যতই দেখি না কেন, আমাদের £615618115201097) ( অথাৎ. 

একই ঘটনাকে বহুবার ঘটিতে দেখিয়। সে সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধাস্ত গ্রহণ ). 



বিশ্বনবী ৩৯৬ 

কিছুতেই অবিসম্বাপিতরূপে নিতৃল হইতে পারে না, উহার মধ্যে খানিক! 

অনুমান বা অন্ধবিশ্বাস থাকিয়াই যায় । 

আমাদের দেখার ভিতরেও অনেক গলৎ থাকে । সীমাবদ্ধ জান ব। 

অসম্পূর্ণ ইন্দ্রির লইয়া! আমরা যাহ] দেখি, বা অন্থভব করি, তাহা সব সময়ে 

মত্য হয় না। ইহা অসম্ভব নয় যে, আমনা দেখিতেছি একরূপ, কিন্তু 

ঘটিতেছে অগ্তরূপ। স্থির সমস্ত রহ আমাদের নিকট এখনও উদ্ঘ!টিত 

হয় নাই, আমর জানি না কোথায় কী খ্বটিতেছে, অথবা কেমন করিয়া 

ঘটিতেছে। হষ্টি-রহস্ত এতই গভীর এবং ছুর্বোধা। এই কারণেই আমরা 
দেখিতে পাই, আমাদের বিশ্ব (000152:52) সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা অনুমান 

সর্বত্র নিভুর্ল নয়, তাহার প্রমাণ £ পশ্তিতগণ ন্াঙ্গ যাহা বলিতেছেন, কালই 

তাহা বদলাহয়া যাইতেছে? প্রকৃত সত্য শা এখনও আমাদের লিকট 

হইতে বনু দুরে পহিয়া গিয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণ আজ অকৃঠঠচিত্তে 

বলিতেছেন £ 

"৬৬০ 021 000561 525 11)20 হাস 0102015 19 (1021 00 00£1%- 

৪001505 (0 803011106 1000, ০2০01035 20 22 17001700200 112 

62060917225 02 413০051€ন 27 50910196] 015 00 8702.5001), 1.১? 

70055 ৬ 13901500102 01 ১০162170205 11 1 50065 ০105. 

অর্থাৎ; আমরা যে-কোন থিওরীকেই চরম এবং ধরব সত্য বলিতে পারি না, 

কারণ যে-কোন মুহূর্তে, নৃতন তথ/ বিফ ত হইতে পারে এবং তাহার কলে 

বাধ্য হইয়া আমর! পুরাতন মতকে বর্জন করিতে পারি । 
বঙ্গা বাহুল্য, এই কারণে শ্বভবের সীমাবেখাও চূড়াস্তরূপে স্থনিদিষ্ট হুয় 

নাই। কোন্টি স্বাভাবিক আর কোন্টি অস্বাভাবিক, কেহই তাহ। নিশ্চিতরূপে 

বলিতে পারে না। ম্বভাবের রাজ্য ক্রমবিস্তারশীল। আজ যাহা অন্বাতাৰিক 

ভাবিতেছি, কালই তাহা ম্বাভাবিক হইয়া যাইতেছে । কাজেই কোন নৃতন 

ঘটন1! ঘটিতে দেখিলেই যে তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া হাসিনা উড়াইক়্! দিতে 

হইবে, এর কোন মানে নাই। প্রত্যেক স্বাভাবিক ঘটনাই এক সময অস্বাভাবিক 

ছিল। 
জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এ-সঘ্বন্ধে কী সুন্দর ন! বলিয়াছেন £ 

$* [152 172য%6 50021009200121 06902 £51551801092 15 005 2862121 

0৫6 0106 26,১? 



৩৯১ ্ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক 

গর্থাৎ : এক যুগে যাহা ন্থাতাবিক মনে করি পরবঞ্তাঁ যুগে তাহাই স্বাভাবিক 
হইয় দাড়ায় । 
শ্বভাবের স্থিরতা (00216020015 0৫ 2৪01০ ) অথব! কার্ধ-কারণ সম্বদ্ধের 

উপরে বৈজ্ঞানিকর্দের তাই এখন আর সেরূপ বিশ্বাস নাই। একই কারণে 
যে একই ঘটন। ঘটিবেই, অথব1] একই ঘটনা ঘটিলে ষে তাহার মূলে একই 
কারণ বিষ্মান থাকিবেই, এ কথা জোর করিয়া বল! এখন শক্ত । ম্বতাৰ 

যে সর্ব নিয়ষ-নিগড়েই বাঁধ! বহিয়াছে কোন দিন থে তাহার ব্যতিক্রম হয় না, 
তাহাও নয়। 

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে একই নিয়ম ছারা স্বভাব 

পর্ত্র কাজ করে না। মনে হয়, কোন্ এক অদৃশ্য গোপন শক্তি যেন 

আড়ালে থাকিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের একটু হেরফের করিয়া দেয়। এই 

অলান! বা আঅনুষ্টকে টৈজ্ঞানিকেরা আজ নত মন্তকে হ্বীকার করিতেছেন £ 

44৯11170041) ০210 56111 120 0000 81775 00091015510 12086, 

10 3561725 70995119165 (1026 01051211095 05 50206 19806017107 10101 

৬৮০ 108,%2 50 (0 1010190 10 ৮০০: 39100 6102810 18:065 01961986110 £ 

17 180016 (0 11011021152 01) 0851-11010 1106 108011165 0 0175 010 

195৮ 06 58058,01010,7701725 10612 00251061702 02210615015 

06610001060 05 617০ 9350 85 ৯০ 10569 €0 0012 210 0210 ৪ 

[০9,506 16 009.% 1556 01 01561010665 04 50105805521: £০00৩ (1616 106,১ 

--11)6 1155051101005 0101521550৮ 917 18106550685) 17, 28. 

অর্থাৎ £ “যদিও আমর1 এখনও স্থির-নিশ্চিত নই, তৰু বলিব দ্বতাবের মধ্যে 

এমন একট1-কিছু কার্ধ করিতেছে, যাহাকে আমরা অদৃ্ট ছাড়া অন্য 
কোন ভাল নামে অভিহিত করিতে পারি না? এই অদৃষ্ই কঠোর কার্ধ- 

কারণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করিতেছে । আমর] পূর্বে যেরূপ ভাবিতা্ 
যে, অতীতের দ্বারাই ভবিষ্যৎ লমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেরূপ নাও হইতে 

পারে। অন্ততঃ কিছুটা-অংশ “দেবতাদের উপর (তাহারা যাহাই হউক) 

নির্ভর করিতেছে ।১ 
স্বভাবের থে ভুল হয়, এই ভুল করিতেই যে দে ভালোবাসে, বৈজ্ঞানিকগণ 

সে সম্ন্ধেও এখন সঙ্জাগ £ 
1 20015 0212015 ০2159100818 06 51000 220 16 আ রেস 



বিশ্বনবী ৩৯২ 

€0:£০৮ আ10910 01015: 10021515 হত আঃ] £15০ 05000 10610 ১ 

৪16 1080 00001710£, 8008150015১ 01 805০0100615 6806 10068:50৩- 

[02165. --(0006 05506211009 [0171৮219€১ 0, 39) 

অর্থাৎ: শ্বতাবের খানিকট! জায়গায় গলৎ আছে ; সেখানে যদি আমরা! 

ঢুকি, তবে সে আমার্দিগকে কিছুই সাহায্য করে না। মনে হয়, ঠিক-ঠিক 
মাপ জোখের সে কিছুই জানে না। 

খ্যাতনামা জার্শান টৈজ্ঞানিক [১01, 13651561)09:6-এরও মত ফে 

“৪0015 2017975 2০০018.05 ৪00 01201510172 97০৮2 ৪11 01)1065, 

অর্থাৎ : মাপা জোখা সঠিকতাকে স্বভাব সর্বাপেক্ষা দ্বণ! করে। 
স্বাভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ষে কত অসম্পূর্ণ গ্বাশা করি উপরের 

আলোচনা হইতে সে-কথা এখন স্থম্পষ্ট হইয়াছে । সাধারণ লোকের কথা 

নব, স্বরং টৈজ্ঞানিকেরাই আজ হতাশ হহরা এই কথ। বলিতেছেন। এক 

সমর ধাহার! স্পর্ধী করিয়া! বলিতেন যে, স্বভাবের মধ্যে, একটা শৃঙ্খল] 

(0:86) এবং ব্যতিক্রমহীনতা ( 8.519720105 ) আছে এবং এই ধারণার, 

উপন্ নির্ভর করিস্রা ধাহারা জগতে থে-কোন ব্যাপারকে কার্-কারণ-নিয়ম 

(18৬ 067 58058 6101 )-এব বশবতা করিয়া যান্ত্রিক উপায়ে 

(706017910108]15 ) ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া ঘোষণ! করিঘ্াছিলেন, এবং 

এই .উদ্ধত ম্পদ্ধায় আল্লার অস্তিত্বকে পণন্ত হাপিয়! উড়াইয়া দিতভেছিলেন, 

তাহারাই আজ কোথায় নামিয়াছেন, দেধুন। টজ্ঞানিক আজ অদৃষ্টবাদী। 
বৈজ্ঞানিক আঙ্গ আল্াঁবিশ্বানী । ড15০০০ট৮ 99291] কী স্থন্দরই না| 

বলিতেছেন £ ূ্ 

+1080560. 18 9০09 1080 29 10 290021005 217এ 10191951255 06 

[71100101601 08100581115 220 1 50 181 85 10061021525 01080 

(176 0101৬615298 285 ০ 36619 ০8101001706 5০108161560) 5016106 

12845 1165105015 00 006 00101805101) 01780 01061: 11700 50 06 & 

০850181 £9000179 106 600111560 আ 10111) 0010 ৬1০ 01 01) 

আ51৮০152, 18 01015 ০০ 10618 61020 50161)05 1089 7208.06 

৪01561500 1001905511016.১ -(82116£ 250 4০0025 0, 33) 

অর্থাৎ £ বিজ্ঞান যে-পধস্ত কাধ-কারণ-বিধিকে মানিয়া চলিবে এবং যে- 

পর্যন্ত বুঝিবে যে এই বিশ্ব আপনা আপনি ্ষ্ট হয় নাই সে পযস্ত 



ব্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ১৯৩ 

তাহাকে এই সিদ্ধান্তে আমসিতেই হইবে যে, ইহাব্র পিছনে নিশ্চই. 
এমন একটি আদি কারণ আছে-_যাহা আমাদের বিশ্বদপ্থদ্বীয় দৃষ্টসীমার 

বাহিরে রহিয়াছে । এই আদি কারণ যদ্দি কোন দেবতা (আল্লাহ ) 

হয়, তবে এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞান নাস্তিকভাকে অদম্ভব করিয়। 

তুলিক্মাছে।” 
কোথা হইতে কোথায় আদিলাম, 

০ 

পাঠক তাহা একবার চিন্তা 



পরিচ্ছেদ ৬ 

স্বানাবিক ও অভিস্বভাবিক 

্বাভাবিক ও অতিম্বাতাবিক লইয়া আমর! এতক্ষণ আলোচনা করিলাম । 

এই আলোচনায় আমরা দেখিলাম £ শ্বভাবের প্রত শ্বভাব এখনও নিরূপিত 

হয় নাই: অন্ত কথায় স্বভাবকে আমরা এখনে! সম্পূর্ণরূপে চিনি নাই । কাজেই, 

কোন্টি যে শ্বাভাবিক, আর কোন্টি অস্বাভাবিক, মে-কথা নিশ্চিতরূপে আমর 

বলিতে পারি না। 

কিন্তু এইখানেই আমাদের সমন্সার শেষ নয়। ম্বভাব ও অন্বভাবের দ্বন্দে 

আরও একটি তৃতীয় পক্ষ আছে, তাহার দাবী ও বক্তব্য না শুনিলে কিছুতেই এ 

হবন্্ের মীমাংসা হয় না। 

সেটি হইতেছে অভিহ্থভাব। 

অভিশ্বভাব কী? 

স্বভাবের যাহ! উধ্র্ধে তাহাকেই আমর] অতিম্বভাব বলিয়া! জানি । 

'আমবা পূর্বেই বলিয়া আসিফ়াছি, ম্মভাবের একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন 
আছে। এই নিয়ম কানুন দ্বারাই স্বভাব চালিত হয়; সেই নিয়ম-কাছন হ্বভাব 

কখনও ভগ করে না। একটি টিল উর্থ দিকে ছুড়িয়া দিলে সে মাটিতে 

পড়িব্ই_- ইহাই হ্বাভাবিক। কিন্তু যাদ কোন কারণব্শতঃ টিলটি 

মাটিতে না পড়য়া ক্রমাগত ডধধবাদকেই ছুটিতে থাকে, তবে বলিব উহ! 

অতিম্বাভাবিক; অর্থাৎ স্বভাঁব-ধর্মের উহা বাহিরে । অতএব, শ্বভাবের 

নিয়মকে লংঘন করিয়া! যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহাদিগকে আমরা অতি 

ত্বাভাবিক বলিতে পারি । শীল-নদের বিভক্ত জলরাশির মধ্য দিয়া হযরত 

সুপার ইাটিয়া নদী পার হওন, হযরত ঈদার পুনরুখান ও স্বর্গাবোহণ, 

হযবুত মুহত্মদের বক্ষ-বিধারণ ও মি"রাজ-_-ইত্যাদি যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাই 
অতিম্বাভাবিকের পর্ধায়তুক্ত | ৃ 

কোন অতিম্বাভাবিক ঘটন। নিত্য ঘটিতে পারে না, কারণ 'নতাঘটমান 

হইলেই সে আর অতিশ্বাভাবিক থাকে না- শ্বাভাবিক হইয়া ঘায়। 

'অতএব এ কথা এখানে ন্ম্পষ্ট হইতেছে যে, অন্বাভাবিকের ভা 



২৪৫ স্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক 

'অতিন্বাভাবিকও হ্বভাবের ব্যতিক্রম বিশেষ ) এ কারণ ত্বভাবের লহিত তাহারও 

বিরোধ । শবে অতিশ্বাতাবিক একেবারে অস্বাতাবিক নর; মনে হয় যেন 
উভয়ের মধ্যব্তাঁ । 

তাছা হইলে আমরা! দেখিতে পাইতেছি, আসমান-জমীনে ষাগা-কিছু 
ঘটিতেছে, সমস্তই হয় শ্বাভাবিক (17800181), নয় ত অতিম্বাভাবিক 

€ 500210178.00021)১, নয় ত আন্বাভাবিক (01018260181) অন্ত কথায় 

'ঘাবতীয় ঘটনাকেই তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) স্বাভাবিক, €২) 

অকভ্িন্বাভাবিক, (৩) অস্বাভাবিক 

স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই বালোচনা করিয়াছি, এইবার 
অতিম্বভাবকেই একটু পরীক্ষা! করিগ্না দেখা যাউকণ। 

স্বভাব ও অন্বভাব সম্বন্ধে আমর! যে-প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক 
সেই প্রশ্নই করিতেছি £ কোন্টু্ক, স্বাভাবিক আর কোন্টুকু অতিম্বাভাবিক ? 
উভয়ের কোন চৌহুদ্দী আছে কি? 

পূর্বেই বলিয়াছি শ্বাভাবিক সম্বন্ধে আমাদের ভ্রাস্ত ধারণ! বা! পূর্ব সংস্কারই 

হইতেছে যত অনর্ধের মূল। ম্বমভাবকে আমরা] একেবারে সীমাবদ্ধ করিয়া 
দেখি বলিয়াই আমাদের এই ছুর্ভোগ। মান্গষকে ছোট করিয়। দেখিলে 

যেমন অতিমানুষ বা দেবতাকে ম্বীকার করিতে হয়, স্বভাবকে ছোট করিয়! 

দেখিলেও ঠিক তেমনি অতিত্বভাবকে শ্বীকার করিতে হয়। কিন্ত যদি 

আমর] ভাবি যে, ষাছা-কিছু ঘটে সমস্থকে লইক্লাই ত্বভাব, তবে আর অনর্থক 

এই বিতর্কের স্থর্টি হয় না। যদি কোন বস্ত বা ঘটনা একবার ঘটিয়াই 

গেল, তবে আর তাহা অতিহ্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক রহিল কোথায়? 

অতিম্বাভাবিকও তখন স্বাভাবিক হয়! গেল । 

স্বভাব, অন্বভাব বা অতিম্বভাবের তারতম্য তাই নিতান্তই আমাদের 

মনগড়]। বিশ্ব-নিখিলের যাবতীপ় ঘটনাকে এক অথণ্ড রূপ দিয়া দেখিপে 

্বাভাবিক, অন্বাভাবিক বা! অতিত্বাভাবিকের প্রশ্থ আর আমাদের মনে জাগে 

না। 7:05. 1705125 কী হম্দরই 'ন1 বগিতেছেন £ 

«41 20001095052 0105 450102101526016) 210 50796190018] 10 

03517 0000157 5615595, 7০1 19556165120 00015060555 01386 

606 €610100 80016, 50৬61:5 0152 €0181165 0£ 01920 ড/1)101) 15 

86 ০1:10 0$ 0955০131091 01921010061589, 2006296০722 00 ৮6 25 



বিশ্বনবী ৩৯৬ 

00001) 2816 06158001685 002 70110 ০৫ 0105810581] 101061901006138, 

৪130 7 200 09015 6০ 096810০21৮5 255 18501908010 101 ০001:0108 

006 010155152 1060 সো 10815699012 178000181] 2170 0176 

571921178000191.” 

_না02165+3 55৪55. (৬০1. ৬, 0. 39) 

অর্থাৎ £--'অতি-স্বভাব,, এবং *অতি-ম্বাভাবিক” শব্দ ছুইটিকে আমি সাধারণ 

অর্থে ব্যবহার করিতেছি । ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে বাধ্য যে, বিশ্ব- 

জগতে যাহা-কিছু আছে, সমস্তই স্বভাবের অস্তভূক্ত । আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী 

জড়জগতের ঘটনাবলীর মতই ম্বভাবের অংশ) কাজেই সমগ্র জগৎ্টাকে 

“্বাভাবিক+ এবং “অতিম্বাভাবিক*__এই ছুই খণ্ডে ভাগ করার আমি কোন 

সংগত কারণ খুঁজিয়| পাই ন। 

বাস্তবিকই তাই। "ম্বভাব অর্থে আমরা শুধু জড়জগতের ঘটনাবলীকেই 
মানিতেছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতকে মানিতেছি না। অথচ জড়জগতের 

সংগে-সংগে আধ্যাত্মিক জগতও যে আছে এবং সে-জগতে যে নিত্য নব-নব 

ঘটন। সংঘটিত হইতেছে, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্বভাবের 

সমগ্ররপের কথা আমাদিগকে তাই ভাবিতে হইবে ; সমগ্র স্বভাব কোন্ নিয়ম 
হারা চালিত হইতেছে তাহ1 জানিতে হইবে । ম্বভাব সম্বন্ধে আংশিক-জ্ঞান ও 

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই কোন্টি স্বাভাবিক, কোন্টি অস্বাভাবিক, তাহ! বিচার 

করিতে যাওয়া আমাদের মূর্খতা । 

আমাদের জ্ঞান, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অমম্পূর্ণতা হইতেই অতিত্বভাব ও 
অন্থভাবের ধারণ! জন্মে । জ্ঞান হবার! ধাাফে ধৰিতভে পারি না, বুদ্ধি ছারা 

যাহাকে বুঝিতে পারি না, অভিজ্ঞতা ছারা যাহার কোন সমর্থন পাই না,. 

তাহাকেই আমতা বলি অতিম্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক । আমর! সব বুঝি, 

কিন্তু সব যে বুঝি না, এইটুকু বুঝি না! কুব্জ যেমন চাক যে, তাহার কুজতা 
ভালো ন! হইয়া! দুনিয়ার অন্তান্থ সকলেও 'ভাহারই মত ক্কুজ হউক, আমরাও 

ঠিক সেইরূপই মনে করি ঘে, আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞত! 

সম্প্রসারিত না হইয়া! জগতের সবকিছু আমাদের বুদ্ধির আয়তনের মধ্যে 

আস্থক। 

এ মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই প্রশংসার নয়। আমাদের জ্ঞান-অভিজ্তার 
দৈন্ -শ্বীকার করা উচিত। যদি কোন অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা আমরা 



৩৯৭ স্বাভাবিক ও অতিম্বাভাবিক 

না করিতে পার্দরি, তবে তাহাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান নাঁ করিয়া অন্ততঃ 

এইটুকুই বল! উচিত যে, ঘটনাটি সম্ভব হইতে পারে, তবে ইহার কারণ আমর! 

জান না। জনৈক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য লেখক এ সম্বন্ধে কী বলিতেছেন, 

গুজুন £ 

1152 015 26250291012 20610006101: ৪ 50105311016 1778 0০ 2৫00 

€০05/8105 8125 01:01012া2 06581106 10) 005 50060250181 

13101) 08105011792 50101010660 00 &, 50151901501 501750810 ০ 

00017) 15 60536 0£ 58510 £ ্  00 12060 10055 ০০ 5018 

8130 তা 15 [05 01101018. _77106 75139006101 09 

911211590018]) 0, 12. 

অর্থাৎঃ “অতিপ্রাকৃতিক কোন ঘটনাকে দি কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের 

ভিক্তিতে না আন! যায়, তবে তখন যে-কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাত্র এই 

কথাই বলা উচিত যে, 'আমি নিশ্চিতরূপে এট] জানি নাঃ তবে আমার মত 

এই” |”? 

বস্তত অতিম্বাভাবিক হইলেই অস্বাভাবিক হয় না। অতিম্বাভাবিকও 

্বাভাবিক । আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া আমক্স1 যাহাকে 

অতিম্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা অতিশ্বাভাবিক 

নাও হইতে পারে। হ্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞত] বাড়িলে হয়ত 

আমরা দেখিব, আজ যাহাকে অতিশ্বাভাবিক ভাবিতেছি, তাহাও স্বাভাবিক । 

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ! উধ্বদিকে কোন-কিছু ছুড়িয়া দিলে তাহা মাটিতে 

পড়িবেই, ইহাই আমাদের ধারণ|। কিন্তু একজন প্রতি সেকেণ্ডে ৭-মাইল বেগে 

একটি বুলেট ছুড়িলে দেঁখিবে, দে বুলেট আর মাটিতে ফিরিয়া আপিবে না। 

তখন নিশ্চয়ই মনে হইবে £ একট] অলৌকিক ব। অতিম্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়। 

গেল। কিন্তু প্রকত পক্ষে এখানে কোনই অস্থাভাবিক বা! অতিশ্বাভাবিক কাণ্ড 

ঘটে নাই। পৃথিবীর আকর্ধণ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তদৃধের্ব উঠিতে 

পারিলে কোন ব্স্তই যে আর মাটিতে ফিরিয়! আসে না, ইহা এখন বৈজ্ঞানিক 

সত্য। কোন বন্তর ফিরিয়া আসা-না-আসা নির্ভর করে তাহার গতির 

(51০০1) উপর। সে গতি হইতেছে প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল, অর্থাৎ 

খণ্টায় ২৫,০** মাইল। 
অতএব অলৌকিক বা অভিঙ্বাবিককে অঙ্গীকার করিবার কোনই 

লঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এক সীমাহীন নহম্যলোকের 
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মধ্যে আমর] ডুবিয্া আছি; ইহার কিছুটা আমরা জানি, বাকীট1! সবই 

আমাদের অজানা । কাজেই, জানার ওঁদ্ধত্য ও অভিমান নিশ্চয়ই আমাদের 
শোভা পায় না। 

তাহ] হইলে অতিশ্বাভাবিক সম্বন্ধে মামাদের সিদ্ধান্ত কী? আমরা 

ইহ!কে ম।নিব, না মানিব না? 

ছুই উপায়ে আমরা এ-সমস্তার সমাধান করিতে পাবি; হয় আমাদের 

্বভাব-অতিত্বভাবের সীমা-প্রাচীর ভাঙিয়া] দিয়া সব একাকার করিয়া! লইতে 

হয় এবং বলিতে হয়: যাহাকিছু ঘটে সব্ই শ্বভাব, না হয় ত স্বভাবের সংগে 

ংগে অতিম্বভাবের অস্তিত্বকেও হ্বীকার করিয়া লইতে হয় £ অর্থাৎ আমাদিগকে 

বিশ্বাম করিতে হয়ৎ আমাদের জানা-শ্ঘভাবের বাহিবেও একটা বুহুত্তর 

অজানা-ম্বভাব আছে, যেখানে কোন অজ্ঞাত কারণে অনেক-কিছু অলৌকিক 
কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে । 

অতিম্বাহ্াবিক সম্বন্ধে যাহা পত্য, অতিমানবিক সম্বদ্ধেও ঠিক তাহাই 
সত্য । “মানুষের” সংজ্ঞা ও গণ্তীকে যর্দ ছোট কর] হয়, তবেই অতিমান্থষের 

প্রশ্ন জাগে । আর যদি শ্বীকার করা হয় যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ, এত 

শক্তি ও সম্ভাবনা দিয়া! বাখিয়াছেন যে, পে-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে মানুষ 

অনেক “অসম্ভবকে সম্ভব" করিতে পারে, তবে আর অতিমানবত। দাড়াইতেই 

পাবে না। অতিমান্গষ অ-মান্ধষ নম্তঃ মাহষেরই উন্নততর ও পূর্ণতর 

প্রকাশ । 

বল! বাহুল্য, এই হিসাবে হযরত মুহম্মদকে আমরা মানুষও বলিতে পারি, 
অতিমানুষও বলিতে পারি। মানুষের সংজ্ঞা দ্যাপক হইলে তিনি মানুষ, সংকীর্ণ 

হইলে তিনি অতিমাতষ। আমর! বলিব তিনি ছিলেন মানুষ । 

্বভাব, অস্বভাব ও অভিম্বভাবের বৈজ্ঞানিক রূপ আমরা এতক্ষণ দেখিলাম। 

এই আলোকে, আসন্ন পাঠক, আমর একবার আমাদের মো'জেজার সমস্যাকে 

বিচার করিয়া দেখি । 

উপরে যে আলোচনা কর। হইল, তাহাতে মোলেঞজাকে অস্বীকার কর 

আর আমাদের শোভ] পায়কি? নিশ্চয়ই না। ত্বভাবের ধারণা আমাদের 
ব্দলাইয়া গেলে মো'জেজা আর আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বণিক। বোধ 
হইবে না। আমরা বুঝিব ঘষে, আমাদের শ্বভাবের (০0: 81016 ) 

আইন-কাহুনের সহিত মো'জেজার মিল না থাকিলেও "সমগ্র শ্বতাবের” 



৩৯৯ স্বাভাবিক ও অতিসম্বাভাবিক 

(9৪111790515 ) আইন-কাজন্র ঘহিত ইহার গত্রমিল নাই । জনৈক খ্যাতনাষ। 

লেখক এ সম্বন্ধে ঠিক একথাই বলিতেছেন £ 

1055 (001180155  52০690. 0102 185 0? ০৮7 7216 70061 

40955 1,090 01)2:21091:8 9119৮ 01186 01০৬ 2০০০৭ 00০ 19৬5 01 

211 12062178.১ 

অর্থাৎঃ অলৌকিক ঘটনাবলী 'আমাদের দ্বতাবের” নিয়ম পজ্ঘন করে বটে, 

কিন্তু ইহা! দ্বারা এ-কথ! বল! চলে ন! যে, তাহারা “সমগ্র ্বভাবের? নিয়মকেই 
লংঘন করে । 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মো'জেজ! শ্বভাব-নিক্কমকে লঙ্ঘন করে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বৃহত্তর কর্মচারী আসিলে নিঙ্নতর কর্মচারীর প্রচারিত 

বিধান যেমন সামফ্িকভাবে অচল বলিক্া। মনে হয়, মো'জেজ। দ্বারাও স্বভাবের 

নিয়ম ক্ষণিকের জন্য সেইরূপ স্তব্ধ হয় মাত্র £ 

5৬৬০5100010 552 11 0717901৩106 (196 17619061017) 01 2. 19৬ 

00৮ 002 12000581151706 01 2 106] 19 ভ/। 0152 50102175101 01 16 

107 2. 010325 10% 2. 1)16167.১১ 

অর্থাৎ: অলৌকিকের মধ্যে স্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে না, উচ্চতর 
নিপমের দ্বারা নিম্নতর নিয়মের উহা ক্ষণিকের অচলত] মাত্র । 

বন্ততঃ মো'জেজা উরধ্ব-শ্বাভাবিক ( 6:5051-158601-67 ) হইতে পাবে বটে। 

কিন্তু তাই বলিক্পা কিছুতেই উহ! বিরুদ্ধ-ম্বাভাবিক (€0017608-090019] ) 

নহে। 

স্বভাবের কাধ-কারুণ-নিয়ম সম্বন্ধে যাহারা অতি-বিশ্বানী, তাহাদ্দিগকেও বল! 

যায়, মো'জেজা এ-নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটার নাঃ কারণ ছাড়া ষর্দ কোন কাধ 

ঘটিতে নাই পারে, তবে মো'জেজার পশ্চাতেও ঘে একটা-কিছু কারণ আছে, 

ইহা নিশ্চিত । 

4৯ 00118,016১ 06136510515 100 ০0790120100101 10 0172 19 ৯ 01 081155 

৪10 262০০021013 10021215 2. 1124 66206 95700009560 £0 0৬ 

12000900০20 05 0126 10000000101 0£ 9. 19০৮7 08 10156,১, 

অর্থাৎ ঃ মোণজেজ] কার্-কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নছে) নৃতন কারণঘটিত 

ইহা এক নৃতন কার্ধ। 
পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, স্বতাবকে আমর! বড়ই ছোট করিয়া 

ফেলিয়্াছি £ শ্বতাবের বৃহত্বর অংশ এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত 



বিশ্বনবী | ৪৯৩ 

* অনাবিদ্কত রহিয়াছে । সমতল ক্ষেত্রে দীড়াইয়া আমরা যখন দেখি, 

তখন লব-কিছু খণ্ড খণ্ড করিয়! দেখি, কিন্তু উধ্বলোক হুইতে ব্যাপক দৃষ্টি দিয়া, 
দেখিলে সমস্ত খণ্ততা1 এক মহা-এক্যের মধ্যে মিলিয়া যায়। মো”জেজাও ঠিক 

তাই। যে-স্বভাবের সহিত আমরা পরিচিত, সেখান হইতে দেখিলে মনে 
হয়, মো'জেজার সহিত স্বভাবের কোন মিল নাই $ কিন্ত এই স্বভাব হইতে আরও 

উধের্ব উঠিয়া! দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব-_সমস্তই একই নিয়মে 

চালিত হইতেছে, কোথাও বৈষম্য নাই; বৈসাদৃশ্ত নাই। /£:০1019170) 

না21001) বলিতেছেন £ 

৫৫771) 0:0০. 10180]6 15 ৪ 1011761 200 ৪. 00161: 1026012 001011)6 

00 ০006 0৫6 0102 ৮0110 06 171000019160 1)91000010165 11060 00015 

ঘ/01]0 0£ 00159 17101) 5০0 102105 01500105 10852081160 210 

0156017060) 21)0 711116106 01015 78015 26511) 01000 £]) 1602 006 

001 0106 10562110715 [01010176610 10 010610)6 11000 10811101015 10) 

(17201016102? --10065 013 1701190০165, 0. 15. 

গর্থাৎ £ প্রকৃত মো'জেজ। উধ্বঙ্তর এবং পবিভ্রতর স্বভাবেরই নামাস্তর, সেই 

সাম্যলোক হইতেই উহ1 আমাদের এই নিম্নের বিশুংখল-ধরণীতে ক্ষণিকের জন্য 

নাষে এবং উভয়ের মধ্যে একটা সামগুদ্য ঘটাঁয়। 

বস্ততঃ শ্বভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার ফলেই আজ আমাদের এই 

দুর্দশা ঘটিয়াছে। আল্লার রাজ্যে অস্থাভাবিক বল্গিয়া কোন কিছু নাই; যাহাই 
বিছু হুউক না কেন, ছটিকেই তাহ! স্বাভাবিক হইয়া যায়। স্বভাবের 

পূর্ণ পরিচয় ও তার নিয়ন্ত্রণ-রহস্ত জানিতে পারিলে 'মো'জেজা”ও আর 

অন্থভাবিক বা অত্িম্বাতাবিক বলিয়া মনে হইবে ন!। আলার কুদরতে 

বিশ্বাস করিলে সবই হ্বাভাবিক ও সম্ভব হইয়া যায়। দনৈক ইংরাজ পাত্রীর 

সহিত সর মিলাইয়! আমরাও বলি | 
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অর্থাৎঃ একবার মাত্র বিশ্বাস কর যে আল্লাহ্ আছেন তবেই আর মো+জেজাতে 

অবিশ্বাস হইবে না। 



পরিচ্ছেদ £ ৭ 

বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে ? 

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ । এ-যুগের মানুষ বিজ্ঞানমনাঃ | বিজ্ঞানের উপর 
তাহাদের প্রগাট বিশ্বা । বিজ্ঞান যাহা বলে, অগ্লানব্দনে তাহারা তাহ মানিয়া 

লয় । শুধু তাই নয়, নিজেরাও বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে সমস্ত কাজ করিতে 
ভালবাণে। তাহাদের চিন্তায় ও কার্ষে, যুক্তি ও তর্কে কোনরূপ বিশুংখলা 

বা অদ্ধানুসরণ না থাকে, তাহাদের বিচার-বুদ্ধি গৌড়ামি বা পূর্বসংস্কার দ্বার] 
গ্রভাবান্বিত না. হয়, এক কথায় তাহাদের চিন্তা, কার্য ও ধ্যান-ধারণ। 

বিজ্ঞানসম্মত হয়_-ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। 

শরিয়ৎ বাঁ শান্ত্রবাণীর সছিত বিজ্ঞানের বিরোধ ঘটিলে লোকের মন ত্বভাবতঃ 

বিজ্ঞানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। বিজ্ঞানকেই তাহার] বড় বলিয়া মানে এবং 

বিজ্ঞানের কষিপাথরেই তাহারা শাস্ত্রকে যাচাই করিয়া! লইতে চায় । বলা বাহুল্য, 

(লোকের ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতার ইহাই হইতেছে প্রধান কারণ। লোক 

এখন আর অন্ধভাবে শাস্তের আদেশ নিষেধকে মানিয়া লইতে চাহে নাঃ 

শান্সবিধানের পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা, তাহাই জানিতে 

চায়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না! দিতে পারিলে কোন ধর্মবিধানই তাহাদের 

যনঃপুত হয় না। 

এন্ধপ মননশীলতা ষে খুবই দোষের, তাহা অবশ্যই নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির 

আলোকে সকল কিছুই' যাচাই করিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাধ) সন্দেহ 

নাই । মুত্তবুদ্ধর ভ্বারা সমস্ত কিছুর সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিয়া লওয়া খুবই 

ভালে। কথা। নিবিচারে কোন কিছু নাইবা! মানিয়া লইলাম। গৌড়ামি 

ও কুসংস্কার কে চায়! 

কিন্তু এইখানেই যত গণ্ডগোল। এক কুল ত্যাগ করিয়া! আমরা আর 

এক কূলে ষাইতেছি, কিন্তু যে-কৃপে যাইতেছি, সে-কুল স্থির আছে ত? 
ইহাই হইতেছে আমাদের একমাত্র প্রশ্ন। যে-বিজ্ঞানের দোহাই দিয় 

আমরা ধর্মকে বর্জন বাঁ অন্বীকায় করিতেছি, সেই বিজ্ঞান সত্য ত? সে 

আমাদিগকে যাহ! বলিতেছে, তাহ নির্ভরধোগ্য ত? অথব! সে কী বলিতেছে 

তাহা আমরা ভাল করিক়।! জানি ত1? একথা প্রথমেই আমাদের বিচার 
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করিয়া দেখ। উচিত। হ্বর্ণের বিস্তদ্ধতা বিচার করিতে হইলে আমর তাহাকে 

কষ্টিপাথরে যাচাই করি, কিন্তু সেই কণ্টিপাথর খাঁটি কি না, তাহ! ত আমাদিগকে 

ক্মাগে দেখিতে হয়! শুধু অন্ধকারে বিজ্ঞানের নামে মাতোয়ারা হইলে ত 

চলিবে না, বিজ্ঞান কী বলে এবং যাহ] বলে বা এতদ্দিন যাহ] বলিয়া আসিয়াছে, 

তাহার মূল্য কতখানি-_তাহার বিচার আগে করিতে হইবে ; তারপর গোৌড়ামি 

ও কু-সংস্কারের বিচার হইবে। 
আর গোৌড়ামি ও কুসংস্কারই বা কাহাকে বলি? তুমি যাহাকে কুসংস্কার 

বলিতেছ, আমার কাছে তাহা কুসংস্কার নাও হইতে পারে । আবার আজ 

যাহা কুসংস্কার মনে হইতেছে, কান তাহা পরীক্ষিত সত্য হইয়াশু দ্রাড়াইতে 

পারে ; অথবা আজ যাহ অভ্রাস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয্বা আমর! বিশ্বাস করিতেছি 

কাল যে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়ত1 কোথায়? 

কাজেই, প্রবকে না জান] পর্ষস্ত কোন কিছুতেই আমরা গৌঁড়ামি বা অন্ধবিশ্বাস, 

বলিয়া উপহাস করিতে পাৰি না। 

গৌড়ামির সংজা কী? পুরাতনকে নিবিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া 

এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতনকে অর্থীকার করার নাম ঘদি গৌড়ামি হয়, তবে নৃষ্নকে 
অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং পুবাতনকে নিবিচারে বর্জন করাও 

ত একপ্রকার গৌড়ামি। গোড়া বলিয়া! সকলকে যে গালাগাল দিয়া বেড়ায় 

সেও আর এক গৌড়! প্রকৃত বিজ্ঞানীর মন এই উভয় প্রাস্তকেই এড়াইয়? 

চলে। সে তার মনকে রাখে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিবিকাং। কাজেই “হা” ও “না, 
--এই উতর প্রান্তে দাড়াইয়! কাহাকেও “গোড়া” বলিক্সা গালাগাপি দিবার, 

অধিকার কাহারও নাই । 

গোড়া হইবার গৌঁড়ামি এবং গোঁড়া-না-হইবার গৌড়ামি--উভয়বিধ 

গৌড়ামির মৃলেই থাকে একই প্রকার মনোবৃত্তি। যাহাদিগকে গোড়া বল 

তাহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার! যাহা জানে তাহ] অদ্ধভাবে মানে । যাহারা! 

নিজদ্িগকে মুক্তিবুদ্ধি বলিয়া প্রাচীন পশ্থীদ্দিগকে ত্বণা করে, তাহাবাও 

অবিকল একইভাবে নিজেদের বতমান জ্ঞানবুদ্ধিকে অভ্রাস্ত সত্য বলিয়া 

মনে করে। কাজেই প্রাচীনপস্থীরা ঘদ্দি আধুনিকদিগের নিকট গোঁড়া 

বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে গ্রাচীনপন্থীদিগের কাছে আধুনিকেরাও কেন 

গোঁড়া বলিয়া প্রতিপন্ন ন! হইবে? বিজ্ঞান যখন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, 
এবং খখন ইহার নিত্য-নৃতন পরিবর্তন ঘটিতেছে, তখন একটা নিদিষ্ট 



৪০৩ বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে? 

সময়ের চলমান মতবাদকে অত্রাস্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা] আদে বুদ্ধিমানের 
কার্ধ নহে। বিজ্ঞান আজ যাহ! বলিত্তেছে, বা এতর্দিন যাহ বূলিয়া আমিতেছে, 

ভাহাই যে ঞ্ৰ সত্য, তার প্রমাণ কী? প্ররুত সত্য যদি আমাদের নিকট 

হইতে দূরে সরিয়া গিয়া থাকে, তবে আজিকার বিজ্ঞানকে আকড়িয়। থাকার 

মত গৌড়ামি ও বেকুফী আর নাই। কাজেই আমবা যাহাতে বোকা বনিয়া 

না যাই, সেন্ত আমাদের বিজ্ঞানের সব্দপট। গোড়াতেই ভাল করিয়া চিনিয়া 

লওয়। উচিত। 

বলা বাহুল্য, ধর্মসন্বদ্ধীয় গৌড়ামি যদি দোষের হয়, তবে বিজ্ঞান সন্বন্ধীয় 

গৌড়ামিও নিশ্চয়ই দোষের । কাজেই আমাদের সাধের বিজ্ঞানকে একবার 

পরথ করিয়! লওয়] নিতাস্ত প্রয়োজন । এবপ না কৰিলে হযরতের জীবনের 

বহু আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ঘটনাকে আমরা বুঝিতে পারিব না। 
বিজ্ঞানের সরূপ নির্ণয় করা সহজ নহে। সে প্রতিনিয়ত আমাদের সহিত 

ছলনা করিয়া ফিরিতেছে। বনরূপীর মত নে নান! বেশে আমাদের চোখের 

লামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাই তাহার সাচ্চা চেহারা এখনও ন্মামরা ধরিতে 
পারি নাই । বিজ্ঞানের এই চঞ্চলভার কথা! আজ বিজ্ঞানীর! নিজ মুখেই ব্যক্ত 

করিতেছেন । [21০4. 4১. টব, ৬৬110617580 বলিতেছেন £ 
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অর্থাৎ: অষ্টাদশ শতাব্দীর সংগে সংগেই লোকের ধারণা জন্মিপ যে অবশেষে 

গাজাখুবি ব্যাপারের হাত হইতে আমরা রেহাই পাইলাম। আজ কিন্ত 
আমরা ঠিক ইহার বিপরীত বথাই চিন্তা করিতেছি। আল্লাহ্ জানেন, 
কোন্ গীাজাখুরি ব্যাপার কাল পরীক্ষিত সত্যরূপে আমাদের সম্মুখে দেখা 

দিবে না! 

এইসব দেখিয়1 শুনিয়াই পণ্ডিতেরা আজ 'আর বিজ্ঞানকে লইয়া পূর্বের 

হ্যায় অত বড়াই কবিতেছেন নাঁ। বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যকে এখনও পায় নাই, 
একথ। আজ ধর পড়িয়াছে। চিন্তাশীল মনীধীর। তাই ম্পষ্টাক্ষরে খোবণ। 
করিতেছেন £ 
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অর্থাৎঃ আজিকার বৈজ্ঞানিক মতবাদ এক শশ্তাবী পূর্বের মতবাদের সহিত 
বহু পরিমাণে মিলে না) এখন হইতে এক শতাব্দী পরের মতবাদের সহিতও 

আঙ্জকার মতবাদ সেইরূপ মিলিবে না। কেমন করিয়া! তবে ইহাদের 

একটাকেও আমরা বিশ্বান করিতে পারি ? 
বিজ্ঞানে অনেক দাবীই যে মিথ্যা! বা অতিরঞ্িত, বৈজ্ঞানিকরা নিজ মুখেই 

তাহ। আজ স্বীকার করিতেছেন £. ্ ও 
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অর্থাৎ £ বিজ্ঞান এতদিন যে-সব দাবী করিয়] আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই 
যে অতিরঞ্জিত, বিজ্ঞানের নব্জাগ্রাত আত্মচেতনা এ-সত্য এখন বুঝিতে 
পাবিয়াছে । | 
বিজ্ঞান আমাদিগকে যে অবিষ্শ্রি কল্যাণই দান করিয়াছে, তাহা নহে, 

সে আমাদের জীবনকে বিড়দ্িতও করিয়াছে ঃ 
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অর্থাৎ ঃ অধিকাংশ চিন্তাশীল লোকেই মনে করেন, বিজ্ঞান হারা যদ্দিও 
আমাদের নান] উপকার হইয়াছে, তবু দে আমাদের জীবনকে ছুঃখময় 
করিয়াছে। - 

সত্যই তাই। একথা পষ্যকরূপে বুঝিতে হুইলে বিজ্ঞানের ইতিহাস 
আমাদের কিছু জানা দরকার। এইবার আমর! তাই অতি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে 
.আলোচন! করিব। 

আদিম যুগের মানুষ যখন প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিল, তখন প্ররুতিকে 
স্ দেখিল এক অভিনব দৃষ্টিতংগিমায় ৷ হুর্-চন্দ্র, মেখ-বিছ্যৎ্, ঝঞ্চা-বাদল 



৪০৫. বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে? 

ইত্যাদি নৈসগিক দৃশ্ঠ দেখিয়া দে অবাক বিশ্ময়ে চাহিয়া! রহিল। যাহারা 
চিন্তাশীল এবং আলোকপ্রাপ্ত, তাহার! বুঝিল, এই সুন্দর স্থষ্টির পিছনে 

নিশ্চয়ই একজন অষ্টা আছেন-_ধিনি সর্বশক্তিমান এবং ধিনি ঘখন-যাহ 
খুশি তাহাই করিতে পারেন। কালে কালে মানুষের এই ধাদপা আবে 

পরিপুষ্ট হইল। মানুষ বুঝিতে পারিল, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটিতেছে 
তাহা অন্ধকারে ঘটিতেছে না, তাহার মুলে আছে একটা কার্ধ-কারণ-সন্ন্ধ 
আর একটা নিয়ম-শৃংখল1। কোন্ কারণে কোন্ ঘটন! ঘটিতেছে--মানুষ 

তখন তাহাই জানবার জন্য উত্স্থৃক হইয়া উঠিল । প্রকৃতির রহস্তলোকে 

মাছষের মন নিত্য আনাগোনা করিতে লাগিল। পণ্ডিতদ্িগের চেষ্টায় 

বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইল) বহু বিষয়ের কারণ তাহার খুজিয়। পাইলেন । 
এই কার্ধ-কারণ-পরম্পরা একটা বিশিষ্ট দপ লাভ করিল সপ্চদশ শতাব্দীতে 

_ঘখন গ্যালিলিও ও নিউটন জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রচলিত সমস্ত 
সংস্কার ও ধারণাকে তাহার! একেবারে উল্টাইয়া দিলেন। এতদদন লোকে 

মনে করিত; ন্ুর্ধ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্ত এখন তাহার! বলিলেন £ 

না, কুর্ধ স্থির হইয়া আছে, পৃথিবীই হৃুর্ষের চাবিপাশে ঘুরিতেছে ; 

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পৃথিবীর আহ্ছিক ও বাধষিক গতি, আলোক, বিদুৎ, পদাথ 

ইত্যার্দি বিষয়ে বু নৃতন তথ্য এই সময়ে আবিষ্কৃত হুইল। বাদল-ধনুঃ 
ধূমকেতু, উক্কাপিপ্, সূর্য ও চন্তরগ্রহণ ইত্যাদি নৈসগিক দৃশ্য দেখিয়া এতদিন 
লোকে নানা কথা ভাবিত, কিন্তু এখন তাহারা এই নব বিজ্ঞানীদের ফুগে 

ইহাদের নৃতন ব্যাখ্যা স্তনিল। পণ্ডিতেরা অংক কষিয়া কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব 
কিয়] দেখাইয়া দিলেন, কেমন করিয়া কী. ঘটিতেছে এবং কখন কী 
ঘটিবে। সৌরজগতের অধিকাংশ রহন্যের এইরূপ কারণ নির্ণয় করিতে 

সমর্থ হওয়াম্স তাহাদের স্পর্ধা ও অভিমান এতদূর বাড়িয়া গেল ঘষে, তীহার! 

বিশ্বজগতকে একটা যন্ত্র (12990121)2 ) বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন । 

এবং ঘোষণা করিলেন যে, কোন ব্যাপারকেই তাহার! এই যন বিজ্ঞানের 

ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই যাঞ্ত্রিক মনোভাব 

চরমে উঠিল। বহু ইঞ্জিনীয়ার-বৈজ্ঞানিক এই -স্ময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, 
তাহারা মকলেই ইঞ্জিনিয়ারী দৃষ্টিভংগিতে এই জগতকে দেখিতে লাগিলেন । 

[761091)010 নামক জনৈক বিখ্যাভ বৈজ্ঞানিক ঘোষণা কৰিলেন £ 

*প016 0891 06:21]: 2800121 50০160805 15 6০ 168016 



বিশ্বনবী ৪০৬ 

106] 100 00601781105 অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই শেবকালে 

হঙ্জবিজ্ঞানে আসিয়া পরিণত হয়। ভ/৪05:5502, 93৬০1] প্রভৃতি 

বৈজ্ঞানিকরাও এই মত সমর্থন করিলেন। মাহ্ছষের আত্মা, মন, বুধ, 

প্রতিভ! ইত্যা্দিকে তাহারা “৪৬ 31100 06 £5* অর্থাৎ এক প্রকাদ্ 

গ্যাসেরই বিবর্তন--এই বশিয়াই ব্যাখ্যা দিলেন। এই স্যষ্টির মূলে হে 

একজন ন্ত্র্া আছেন, এ কথ! তাহারা ম্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন 

খুজিক়। পাইগেন না। একটা নানম্তিকতা ও অবিশ্বাসের শ্োত বহিয়! 

চপিল, সেই শোতে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঈমান, আকিদা সমস্তই ভাসিস় 

গেল$ বিজ্ঞান-বিরোধী কোন কথাই আর কাহারও বিশ্বাস হইতে 

চাছিল না। 

নিরাশার অন্ধকারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষস্থর্য অস্তমিত হইল। 

বিংশ শতাব্দীর নবারুণরাগে এক নৃতন রহশ্তলোকের দ্বার উদঘাটিত হুইল, 
মানুষ আবার নৃত্ন করিয়া! জগৎ ও জীবনকে দেখিতে শিখিল। 

এ-যুগের বিজ্ঞান 'আনিল নৃতন বাণী, নৃতন দৃষ্থীভংগি। মান্থষের চিস্তাজগতে 

আনিল এক মহা বিপ্লব। এতদিনকার সাধের সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদের 

বুনিয়াদ নড়চড় হইয়া গেল। জগৎ দেখিল, এতদিন বিজ্ঞান যে কথা বলিয়। 
অ।সিয়াছে, তাহার প্রায় কোন্টিই নিতু'ল নহে। 

এই বিপ্লবের শ্রেষ্টনায়ক হহতেছেন মনীষী আইনষ্রাইন ( ঢ156210 )। 

১৯*৪ খুষ্টাব্দে তিনি একটি থিওরী প্রচার করিলেন, তার নাম : 1,50£5 

০ [২6180৮1ড. তিনি বলিলেন £ বিশ্ব প্রত ল্বন্ধে আমাদের যে-জ্ঞানলাভ 

হইতেছে বা হইয়াছে, ভাহা প্রুব সত্য (১5010667150) নহে তাহা 

আপেক্ষিক ([২91961%) অবাৎ আমরা যাহা দেখি ব! শুনি, তাহা এক 

অবস্থায় আমাদের কাছে যে-পরিমাণ সত্য, অন্য অবস্থাক্স ঠিক সেই পরিমাণে 
সত্য নহে, অবস্থার পরিবর্তন হইলে আমার্দের জান ও অভিজ্ঞতার পনিবর্তন 

হুইয় যাইবে । কাজেই বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে সর্বদেশ, সূর্ককাল ও দর্বলোকসম্মন 

কোন সত্যকে লাভ করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব । দৃষ্টাত্তত্বরূপ স্থান, 

কাল ও গতির কথা বল। যাইতে পারে। আমরা সীমাবদ্ধ জীব, স্থান ও কাল 

সম্বন্ধে আমাদের ধারপা অতি ক্ষুদ্র। আমরা এক ইঞ্চি স্থানকে বা এক 

সেকেণ্ড সময়কে খুবই কম বপিয়! মনে করি, আবার এক কোটি বৎসর সময় 
আমাদের কাছে খুবই বেশী বলিয়া! মনে হয়ঃ তার কারণ আমরা 



৪০৭ বিজ্ঞান আজ কোন পথে 

বড়-জোর একশত বৎনর বীচি এবং এক হাজার মাইল স্থানের খবর বাথি। 

'কিন্ত অপর গ্রহেও যে জামাদের মতই ইঞ্চি এবং সেকেওু ছারা শ্থান-কালের 
পরিমাপ হয়, অথবা আমাদের মাইল ও ঘণ্টার সহিত ঘে তাহাদের ষাইল 

ও ঘণ্টার মিল আছে, তাহার প্রমাণ কি 1? আমরা যাহাকে এক ঘণ্টা সমক়্ 

বলিতেছি, মঙ্গল গ্রহে তার! এক ঘণ্টা না-ও হইতে পারে। কাজেই আষর। 

ঘি যদি বলি যে, অত মাইল দূরে বা অমুক সময় অমুক ঘটনাটি হইয়াছিল, 

তবে তাহা একটা প্রুব স্ত্য রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। স্থান, কাল এবং 
গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ঠিক নয় । 

একট! দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাক। মনে করুন ভাউন পাঞ্জাব মেল পূর্ণবেগে 
হাওড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে । এক বাক্তি একটি মধ্যবতী ষ্রেশনের 

প্রাটফর্মের উপর টীাড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। সে দেখিল, ট্রেনখানি ঘণ্টায় 

৬* মাইল বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু ট্রেনখানির গতিবেগ সম্বন্ধে কি এই 

কথাই অভ্রাপ্ত সত্য? কিছুতেই না। বিভিন্ন অবন্থা হইতে দেখিলে ইহার 

গতি বিভিন্ন বলিয়! প্রতিভাত হইবে । ধরুন, অন্য এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ২৫ 

মাইল বেগবান একখানি লোকাল ট্রেনে চাপিয়া৷ একই দিকে (58006 

011600101) ) যাইতেছে । অথাৎ পাঞ্জাব মেলের পাশাপাশিই তাহার 

ট্রেন চলিতেছে । সে কী দেখিবে? দে দেখিবে যে, পাঞ্জাব মেলখানি 

ঘণ্টায় মাত্র ৩৫ মাইল (৬*--২৫-*৩৫) বেগে চলিতেছে আবার মনে 

করুন, তৃতীয় এক ব্যক্তি হাওড় হইতে বিপরীত দিকে (0197995106 

0120002)) ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে একখানি গাড়ীতে চড়িয়া পাচার 

মেলখানিকে তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিল। সে দেখিবে পাঞ্জাব 

মেল ঘণ্টায় ৮৫ মাইল (৬*+২৫-*৮৫) বেগে ছুটিতেছে। ভিন 
অবস্থায় তিন জন তিন রকম দেঁখিল। কার দেখ! সত্য? পাঞ্জাব মেলের 

গতি প্রকৃতপক্ষে কত? ৬* মাইল-_-*৫ মাইল? ৮৫ মাইল? অথবা 

অন্য কিছু? 
আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন £ 

মনে করুন উপরোক্ত পাঞ্জাব মেলেই এক ভত্রলোক নিজের কামরা 

হইতে খাবার কামরাক্স (01108 ০৪: ) যাইতেছেন। তিনি চলিয়াছেন 

স্বপ্টায় ছুই মাইল বেগে। পথের ধারের এক বাড়ীর জানালা! হইতে 

এক ব্যক্তি ট্রেনের দিকে চাহিয়া আছে। সে দেখিল ভত্রলোকটি গাড়ীর 
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সমান গতিতেই ( অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬* মাইল বেগে) অগ্রসর হইতেছে। 

পক্ষান্তরে চন্দ্র বা মঙ্গল-গ্রহ হইতে কেহ যদি দেখে, তবে দেখিবে লোকটি 

পৃথিবীর গতির সঙ্গে সমানে ছুটিয়। চলিতেছে । (অর্থাৎ প্রতিঘণ্টায় ১*** মাইল: 
বেগে যাইতেছে )। 

কার দেখা সত্য ? 
* একদিক দিয়! দেখিলে বলিতে হয়, -কেহই মিথ্যা দেখে নাই । 

নিজের নিজের দিক দিয়া প্রত্যেকের দেখাই সতা হুইয়াছে। কিন্তু অন্ত 

দিক দিয়! দেখিলে বলিতে হয়, কোনটাই সত্য নহে। কোন কিছুর গতি 

নির্ণয় করিতে হুইলে তার বাহিরে একটা নির্দিষ্ট স্থান বাস্থির বিন্দু চাই-ই 
চাই । অন্যথায় কোন কিছুর গতি নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

গতি নির্ণর্ করিতে হইলেই কোন একট। নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে করিতে হয়। 
কোন ট্রেন ৬০ মাইল বেগে ছুটিয়া যাইতেছে বলিলে উহার অর্থ এই দাড়ায় 

যে, কোন স্থিতবিন্দু (1390 7০17)0) হইতে ঘণ্টায় সে ৬* মাইল দরে 

সরিয়া যাইতেছে । কিন্তু সেরূপ একটা নিদিষ্ট বিন্দু এই বিশ্বপগতে আমরা! 
পাই কোথায়? বিশ্বপ্রক্তিতে পেরপ কোন স্থির-বিন্ু নাই। পৃথিবী ও 

অন্ঠান্ত গ্রহ-নক্ষতর প্রতিনিয়ত বৌ-বে! করি।] ঘুরিতেছে, কেহই স্থিরভাবে 
বসিয়া নাই। যে দাঁড়াইয়া! আছে, মে মনে করিতেছে সেস্ছির হহ্য়াই 

আছে, কিন্তু তা নয়। পৃথ্থবী অনবরত তাহার মধ্যশলাকার (৪19), 

চারিগিকে ঘুর্বিতেছে ; কাজেই দীড়াইয়া থাকি, আর দৌড়াইয়া' চলি, 
প্রত্যেকেই আমরা পৃথিবীর সংগে সংগে ঘুরিতেছি। অতএব ট্রেনখানি 
সম্বন্ধে কাহারো! দেখা নিতল হইতেছে না। পুণ্ধবীব আযাকিদ্ হইতে 
দেখিলে নিশ্চয়ই ট্রেশখানির গৃতি অন্তরূপ প্রতিভাত হুইবে। আবার 
হুর্ধলোক হইতে যদ্দি কেহ দৃষ্টিপাত করে তবে ট্রেনর কোন গতি হয়ত 
তাহাব্র দৃষ্টিগোঁচরই হইবে না; সে দ্েখিবে কেবল মাত পৃথ্থিবীর গতি।' 

এইরূপে অসংখ্য ব্যক্তি অসংখ্য অবস্থ। হইতে অনংখ্য রূপে ট্রেনখানিকে দেখিতে 

পারে। এইজন্তই কোন-কিছুর সঠিক গতি নির্ণন্ন কর! আমাদের পক্ষে একরূপ 
অসম্ভব । 79105 79:55 বলিতেছেন £-_ 

9৮015 15 5001) 61096 1615 10200955112 00 10069570815 818 

8105011166 ৮61090105 15 2185 12002185 ভা1.805092৬1:,+ 

7006 বত 38০68:00100 0£ 9০$6008 10ড ]621585) 9. 927 



৪৯৯ বিজ্ঞান আজ কোন্ পে? 

]. ৬৮. তব. ৪111৮580 বলিতেছেন £ 

“1,623 500009569 01 1075057006১ 6086 ০ 816 08৮511106 6৮ এ 

1) 02005120626 ৩1101155061 1000, ৬5108100065 008 

56502007621 121651 ? ৬1৫61801516 10625 0080 ০ ৪1 [95511 £, 

850 0015065 071651765 51001 85 17112% 11060264১ 11265৯ 

06516219101) 00565, ৪6 06181০01515 [21159 2 7001. 806 

17০5০ 50-081190 75620 01015005 215 81] 09810910110 11) 01061000108 

01096961028 01 0100 22101) 010 105 215. ৪০ 1186 ৮111) 1650506 

€০ 005 28৪1:0155 20155 ০000 01217 15 100৮1086 00106 & 

017616170 ভ2৪ড,. 3086 2৮62 6172 2210155 ৪715 151700125০0. 

1) 9708,০5,770105 ড717012 28901) 15 10051176 10070 6106 আও, 

4৯100. 0706 50015 20. 010০ 10012 50191 55506211015 000৮1760102 

£901015 00:00 81) 57906 €০৬৪105 0175 5621 77262. 4১0৫ ৬৪৪ 

20 0192 ১০ 2700 006 1016 55950217001 50215 01 10100 0106 

0100) 70216 215 1 0000101 7101) 1550600 00 00161 $55621003 0 

50215 ড1101) 216 01021705615 000৮105 7100 15250200 0 016 

81011861, 70152051550 80501115615 7:60 70010610000 13101) আও 

0210 00628.57006 0010 00090109]0, 7100101) 15 1518161৬,+ 

অথাৎ £ “মনে করুন আমন! ঘণ্টার ৬* মাইল বেগবান একখানি ট্রেনে 

যাইইতেছি ! এ কথার অর্থকি? অর্থ এই যে, আমর! ঘণ্টায় ৬* মাইল 

বেগে বাহিরের কতিপয় স্থির বস্তকে (যেমন বৃক্ষ, টেলিগ্রাফের খুটি 

ইত্যাদি) অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এই তথাকথিত "স্থির 

বস্বগুলি', সকলেই পৃথিবীর কক্ষপরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। 

কাছেই, পৃথিবীর আ্যাক্সিন হুইতে দেখিলে বলিতে হয়, আমাদের 

ট্রেনখানি অন্তভাবে অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু পৃথিবীর এই আযাক্িদও 
একস্থানে স্থির হইয়া নাই। পৃথিবী কুর্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে $ স্থ্ধ 

এবং সমগ্র ঘৌর জগতও মহাশৃন্যের মধ্য দিয়া *ভেগা” (৬০৪৪ ) 
নামক নক্ষত্রের দ্দিকে দ্রুত গতিতে ছুটি! চলিক্লাছে। আবার এই 'ভেগা” 

সর্ব এবং তাহাদের পরিবারভুক্ত নক্ষত্রষগুলী অন্য আর একটি গতিশীপ 

নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রষণ করিতেছে । কাজেই এই বিশব-জগতে এমন 
৮৬০৫ 
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“কোন নিদিষ্ট বিন্দু নাই-যেখান হইতে আমর1 কোন বস্তর গতি নির্ণর 

করিতে পারি । গতি তাই আপেক্ষিক ।” ইছার উপরেও আর একটি কথ 

আমাদের মনে রাখিতে হইবে । এক গ্রহে যাহ] সত্য, অপর গ্রহে যে 

তাহা ঠিক সেইবূপই সত্য, তাহা কে বপিবে? আমাদের এই পৃথিবী হইতে 
কোন বস্তুকে আমরা যেরণ দেখিতেছি স্তর্য বা মংগলগ্রহ হইতে দেখিলেও ষে 

সেইরূপই দেখিব, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের এখানকার স্থান এবং 

কালের ধারশার সহিত সেখানকার স্থান-কাঙের ধারণ! নাও মিলিতে পারে। 

কাজেই স্থান ও কাশ নসথ্বন্ধে অন্তনিরপেক্ষ অপরিবতনীয় সত্য জানিবার উপাস্ন 

আমাদের নাই। 

বিংশ শতাবাীর প্রারস্ত হইতে এই নৃতন মতবাদ একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ 

করিফাছে। মনীষী আইনস্টাইনের “110,501 ০৫ চ২০1৪61%1* প্রকাশিত 

হুইবার পরু, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রায় সমস্তগুলিই একরূপ অচল হইয়া 

পড়িয়াছে । পদার্থ (190061)১ স্থান (529০০ )% কাল (11002 ), আলোক 

(1,151১6), বিদ্যুৎ (515011015), মহাকর্ষ নীতি (হজ ০6 012৮1696107), 

কার্ধকারণ-নীতি (7, ০? 08005201015 ) ইত্যাদি বিষয়ক সমস্ত মৌলিক 

ধারণাই পরিবতিত হইয়া গি্াছে। আইনস্টাইন ও তাহার মতানুসাক্সী পণ্ডিতের 

পূর্ধতন মতগুলির নৃতন ব্যাখ্য। দিয়াছেন । * ফলে, বিজ্ঞান-জগতে একট! প্রকাণ্ড 
ওলট-পালটের সুচনা হইয়াছে । আমর! অতি সংক্ষেপে এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের 

ইতিহাস এখানে পিপিবদ্ধ করিতেছি । ইহা শাঠ করার সংগে সংগে ইদলাম ও 

তাহার পয়গণ্ধর সম্বদ্ধেও পাঠকের অনেক ধারুণ। পরিিবন্তিত হুইয়। যাইবে। 

পদাথ (7151%67") 

প্রথমেই পদার্থের কথা বল৷ যাউক। 

জড়প্রকৃতির প্রধান উপাদান পদার্থ লইয়া পণ্ডিতদিগের গবেষণার অস্ত 

* স্থান [8৪7০9০০] সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা উচিত। স্থান অর্থে শুধু 

পৃথিবীর উপরিভাগ নয়। আমাদের মাথার উপরে ও চতুর্দিকে যে মহ্াশুন্ত রহিয়াছে, 

যাহার মধ্যে কোটা গ্রহনক্ষত্র ঘুরাঁফের] করিতেছে-_সমব্তকেই স্থান বলে। ৪09০9 

ক্র্থে তাই মহা শূন্য | 
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নাই। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকৃতির এই দ্িকটায় তাহাদের দৃষ্টি নিবন্ধ 
হইয়া আছে। প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন £ ক্ষিতি, অপ, 

তেজ, মরুৎ, ব্যোম__এই পঞ্চভৃতে আমাদের পৃথিবী রূচিত। কালে কালে 

গবেষণা করিয়া! পণ্ডিতের! স্থির করিলেন £ মোট *১ প্রকার উপাদান দ্বারা 

এই জগৎ গঠিত। ইহার পরে আবও গবেষণা চপিল; ফলে পদার্থের 

মোট সংখ্যা ৯২তে আপিয়া দ্রাড়াইল। তারপর আপিল অণুবাদ বা 

20০1০০0121770172015, এই থিওরীতে বলা হুইল যে, প্রত্যেক 

পদার্থকে ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষত্রতর অংশে বিভাগ করিয়। চলিলে অবশেষে 

যে-চরম অবিভাজ্য অংশটি পাওয়া যায় তাহার নাম অণু বা ?19190519. 
1%.০15001-কে আর অধিক ভাগ করা চলে না, ইহাই পদার্থের শেষ 

ক্ষদ্রতম অংশ। কিন্তু কিছুদিন পরে এ মতবাদ পরিত্যক্ত হইল। 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 10916090 বলিলেন, 1015০51-কে আরও সুষ্কাংশে 

বিভাগ করা ষায়, সেই স্স্মতম অংশের নাম £১৮০2 বা পরমাণু । ছুই বা 

ততোধিক 4১০০০ ত্বারা এক-একটি 70120915 গঠিত হয়। কাজেই 
£১600-ই হইতেছে পদার্থের সর্বশেষ অবস্থা । ইহাই হুইল 4.:0051০ 
1136015 বা পর্মাণুবাদ । 

কিন্তু বিংশ শতাবীর সংগে সংগে £১6920100050:5- উড়িয়া 

গেল। পণ্ডিতেরা দেখিলেন, £6০0৪-ই পদার্থের শেষ অবস্থা নয় । 

[719105005 [২0066০: প্রভৃতি খ্যাতনামা ঠবজ্ঞানিকেরা ঘোষণা 

করিলেন £ সমস্ত পদ্রার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ (615০610০1 )১ সে 

বিছ্যৎ আবার দু প্রকারের 8. 8,1০০00০; ও 00600, 71500:02 

হইতেছে খপাত্সক (,989016 ) বিদ্যুৎ আর 01:09001, হুইস্তেছে ধনাত্মক 

€ 6০510 ) বিছুৎ। এই ইলেকট্রন ও প্রোটনই হইতেছে সকল পদার্থের 
স্ল। অনেকগুলি ছ1200:00 ও 70:০0 লইয়া এক একটি 20000 

গঠিত। কর্ধকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য গ্রহনক্ষজ্র যেমন প্রতিনিয়ত 
চক্রাকারে ঘুরিতেছে, এক একটি £৫০10-কে ঘিরিয়া দ15০6:01 ও 70:06010- 

লিও তেমনই নৃত্য করিতেছে । এই [1০0:০) ও 70019 হইত অবিরত 

একটা তাপ বিকীর্ণ হইতেছে ঃ সমুদ্রের তরংগের ন্যাক্স সেই তড়িৎ্তরংগ 

নাচিয়া চলিতেছে । 

ইহাই হইতেছে পদার্থ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ । 



বিশ্বনবী ৪১২ 

কোথা হুইতে কোথায় আপিলাম, পাঠক একবার লক্ষ্য করুন। পুরাতন 
বিজ্ঞান বলিতেছিল, এই জড়গ্রকৃতিতে স্বতন্ত্র উপাদান ( [:1610001)0 ) রহিয়াছে ; 

তাহাদের মোট দংংখ্যা কত, তাহাও বিজ্ঞানীরা গণনা করিয়া স্থির করিয়া 

রাঁখিয়াছিলেন; কিন্তু নৃতন বিজ্ঞান বলিতেছে, পদার্থের মূলে গেলে কোনই 
শ্বাতন্্র দেখিতে পাওয়া! যায় না, সেখানে শুধুই নুরের লীলা-খেলা-__দেখানে 

শুধুই জ্যোতির তরঙ্গ-দৌল।। 

স্থান ও কাঙ্জ (508.০62 2130. 11706 ) 

স্থান ও কাল সম্বন্ধে প্রান ধারণা একেবারে পরিবর্তিত হুইয় 

গিয়াছে । পূর্ববর্তী সমস্ত পণ্ডিতেরাই অনুমান করিয়া গিয়াছেন £ আমরা 
যে-পৃথিবীতে বাস করি, তাহার স্থান সমতল-গুণবিশিষ্ট এবং তাহার মাত্র 

তিনটি অবস্থান বা বিস্তার (1096158100) আছে £ দৈর্ঘ্য, প্রচ্ছ এবং উচ্চতা । 

এই ধারণার বশবর্তা হইয়াই ইউক্লিড তাহার জ্যামিতি লিখিয়। গিয়াছেন। 

কিন্তু আইনস্টাইন ও তাহার সতীর্থেরা বলিলেন, স্থানের ধারণা আমাদের 

সম্পূর্ণ ভুল। ইউক্লিডের জ্যামিতি শুধু সমতল ক্ষেত্রের পক্ষেই খাটে, কিন্ত 

আমরা যে-জগতে বাস করি, সে-জগৎ ওরূপ সমতল-বিশিষ্ট নয়। 

“৬৬০ 11৬৫ 10 2 013152156 11036 £02066 15 2010-77,01011022813.% 

অথাৎ যে-জগতে আমরা বাস করি, তাহার জ্যামিতি ইউর্লিভের নয় । আমাদের 

জগৎ গোলক-ধর্ষী (50125171591), অর্থাৎ বাকানো । কাজেই ইউক্লিভের জ্যামিতির 

নিয়মে বুঝিতে গেলে এজগতের কিছুই আমবা বুঝিতে পাবিব না। দৃষ্টাস্ত 
শ্বরূপ বলা যাইতে পাবে £ ইউক্লিড আমাদিগকে শিক্ষ। দিয়াছেন যে, যে-কোন 

ত্রিভূদ্দের তিন কোণ একজে! ছুই লমকোণের সমান। কিন্তু এ-কথা শুধু 

সমতল ক্ষেত্রে অংকিত ত্রিভুজের বেলাই খাটে, একটি ডিগ্বের উপরে বা একটি 

গোলকের উপরে অংকিত ঝ্রিভুজের বেলায় খাটে না। গোলকের উপরে 

ব্রিভুঙ্জ আকিলে সে ত্রিভুজের তিন কোণ কিছুতেই একত্রে ছুই সমকোণের 

সমান হইবে না। 

সরল রেখা (50812001106 ) জসম্বন্ধেও ইউষ্লিভ আমাদের মনে যে 

ধারণা জন্মাইয়৷ দিয়াছেন, তাহাও ভুল । শুধু দমতল ক্ষেত্রের বেলাতেই 

ইউক্লিডের সংজ্ঞ। খাটে, কিন্তু বিশ্ব্গগৎ (01৮৩:56)-এর বেলাম্ম এ সংজ্ঞা 

থাটে না। উচ্চ গণিতে (18105 20801720390105) সরল রেখার নংজ্ঞ। 



৪১৩ বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে? 

হইভেছে অন্তরূপ। সেখানে বৃত্তের (০1০16 ) পরিধিও বক্র না হুইয়। দরল 
হইয়া যায়। আমরা কোন কেন্দ্র (56150:5) লইয়া! যখন ছোট একটি বৃত্ত 

আকি, তখন সে বৃত্তের পরিধি সুস্পষ্টভাবেই বক্র হইয়া দেখ! দেয়। কিন্ত 

বৃত্তটির ব্যাস ([89135) যর্দি ক্রমাগত আমরা বাড়াইতে থাকি, অর্থাৎ বুক্তটি 

যদি ক্রমাগত বড় হইতে থাকেঃ তবে দেখা যাইবে, পরিধির বক্রত1 ক্রমেই 

শিথিল হইয়া সরল রেখার দিকে অগ্রসর হইতেছে । এইকূপে পরিধিটি যদি 
অনন্তে ( 5/10215 ) প্রসারিত করিয়া দেওয়া] যায়, তবে তখন তাহা 

লরলবেখা হুইয়াই দেখ! দিবে । ৃ 

আবার ইউক্লিড ঘে বলেন: একক সরল রেখা দ্বারা কোন স্থানকে 

সীমাবদ্ধ কর! যায় না, তাহাও তুল। পৃথিবী বা কোন গ্রোলকের উপরে 

ক্রমাগত একটি সরল রেখা টানিয় গেলে এক সরল রেখা ভ্বারাও একট! 

নিরিষ্ট স্থানকে সীমাবন্ধ কর! যায়। 
আইনস্টাইন এ কথাও বলিতেছেন যে, ইউষ্লিডের জ্যামিতির জ্ঞান 

আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে বলিয়াই বিশ্বজগতের অনেক ঘটনাই 

আমরা বুঝিতে পারি না। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম (1৪ ০৫ 

00810860100 )-এর কোনই প্রয়োজন হয় না যদি আমর! জানি যে, 

আমরা ইউক্রিভের পৃথিবীতে বাস করি*না। বক্রাকার জগতের ম্বাভাবিক 

ধর্ম হিসাবেই মাধ্যাকর্ণ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যায়। ]. ৬৬. ইৈ. 

5৪11152 তাছার বিখ্যাত «[1001026109255 06 5০161)05” নামক প্রুস্তকে 

বলিতেছেন £ 
54৯ £7556 4652] ০ 2001:575 0615851000 080 56 630151)50 1£ 

৮৪ 91201005201) ০৬৫1565 216 02510) 0120 110. 2 ঢ018-50001106912 

010152152, 72115 ০0:৫6 002 1780021517855 0080 178৮5 190 70500 

252৮ 185 06 1980012 00 ৪০০০0])0 001 0186] 916 10121 

1910015.] 00105201721) 55 01 0106 1806 0132. ৮6115 210 ৪. 1119161-56 

ভ1)082 £6010605 15 101)-57001106818১ (0,275) 

অর্থাৎ ঃ স্বভাবের বন আচরণকেই আমার অনায়াসে ব্যাখ্যা করিতে 

পারি_ যদি আমর] মনে করি যে, ষে-স্মস্ত ঘটনা! ঘটিতেছে, তাহ! 

ইউক্লিডের জগতে ঘটিতেছে ন1। যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিবার 
জন্তু জামান্বিগকে ম্বতাবের নিয়ম আবিফার করিতে হইতেছে, 



বিশ্বনবী ৪১৪ 

তাহাদের অধিকাংশই অতি স্বাভাবিকভাবেই এজন্য ঘটিতেছে ঘে, আমরা 

যে-জগতে বাস করি তাহার জ্যামিতি ইউক্লিডের নয় । 

আইনস্টাইন তাই এই দগিদ্ধাস্ত করিয়াছেন £ 

“07102 01)2150 10610] 06 6125105 15 2121617017০ 275০0 0৫ 006 

01015286076 016 692 101010-01100617910108] 519306-011276 ৮৮ ০110, 

৮016১ 0১71175০০৮0 2া16% ) 

অর্থাৎ: আকর্ষণ ব্যাপারট1] চারি ডাইমেনশন বিশিষ্ট বক্রাকার জগতের 

ত্বাভাবিক ধর্ম ছাড়া কিছু নয়। 

জগৎ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের এতর্দিনকার বদ্ধমূল ধারণা তাহ! 

হইলে একেবারে চুরমার হুইয়] যাইতেছে না কি? 
সময় সম্থদ্ধেও এ একই কথা। সময়ের ধারণাও আমাদের এবেবারে 

ভুল। একট মনগড়া হিণাব ও নিক্তি তারা আমরা সময়কে পরিমাপ 

করিতেছি । একে তো সময় যে কী তাহা আমর] জানি না, তাহার উপর 

আবার আমাদের সময়ের হিসাব ও বিভাগও নিতান্ত ভুল। কোন ঘটনার 
ঠিক-সময় কেমন করিয়া তবে আমরা নির্ণয় করিতে পারি ? কোন্টি বর্তমান, 
কোন্টি অতীত, কোন্টি ভবিষ্যৎ তাহাই বা কি করিয়া বুঝি? কোন 

ঘটনা ঘটা এবং স্তাছার দেখা বা পোনার মধ্যে ঘে-সময়ের দূরত্ব বা ব্যবধান 

থাকে তাহা সর্বত্র সমান নয়। দ্রেখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতেছে £ 

যে-বস্ককে আমর] দেখি, গাহাঁর আলোক বিকীণ হইয়া আমাদের চক্ষে 

আসিয়া পডে এবং চক্ষ-ফলকের মধ্য দিয়া তাহা মস্তিষ্কে গিয়া একটা 

অনুভূতির হৃট্টি করে এবং তখনই আমরা বুঝি ঘষে সেই বস্তটিকে আমর! 

দেখিতেছি। কাজেই, কোন বগ্তর আলোক আমাদের চক্ষে না আসিয়। পৌছান 
পর্ধস্ত আমর? বলিতে পারি নাষে, সেই বস্তুটিকে আমর! দেখিতেছি। এই 

আলোক আমাদের চক্ষে আসিয়া পৌছিতে নিশ্যয়ই কিছু সময় লাগে, 
কারণ, পাঠক জানেন আলোকের গতি আছে। প্রতি সেকেণ্ডে আলোক 

১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল যাইতে পারে। কাজেই যেমৃহ্র্তেই কোন ঘটনা 

ঘটিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, ঠিক সেই মুহূর্তেই যে সে ঘটনাটি ঘটে 
তাহা! নহেঃ তাহার পূর্বেই ঘটে। কত পূর্বে, তাহা নির্ভর করে ঘটনাটি 

হইতে আমাদের ছুরত্বের উপরে । ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরে ঘটিলে 
সে ঘটনাকে আমরা এক সেকেণ্ড পরে দেখিতে পাইব। এই হিসাৰে 



৪১৫. বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে 1: 

১,১১৪৬০,০০০ মাইল দূরে ঘটিলে ১ মিনিট পরে দেখিব; ইহার দশগুণ 
দুরে ঘটিলে ১০ মিনিট পরে দেখিব-লক্ষগ্ুণ দুরে ঘটিলে লক্ষ মিনিট পরে 
দেখিব। আমরা আকাশে যে-সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের 

কোন-কোনটি কোটী কোটা মাইল দূরে অবাস্থত ; কাজেই তাহাদের আলোক 

এই পৃথিবীতে পৌছিতে হাজার হাজার বৎসর কাটিগ্রা যায়। এত দূরে 
তাহারা অবস্থিত যে, তাহাদের দূরত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের পঞ্জিকার 

ব্সরে কুলায় না-মালোক বৎসর (11506-5681) দ্বার! বুঝিতে হয় ।* 

এমনও হইতে পারে, যেনক্ষত্রটি আজ আমরা যেখানে দেখিতেছি 

অর্থাৎ ধাহার আলো! আজ আমাদের চক্ষে আসিয়া প্রতিভাত হইতেছে, 

সে-নক্ষত্রটি হাজার হাজার বদর পূর্বে সেখানে দেখা গিয়াছিল; কিন্ত 

আজ আর সেখানে সে নাই, এতদিন সে কোথাত্ব চলিয়! গিয়াছে অথবা 

মরিয়া-পচিয়া ভূত হুইয় গিয়াছে । অতএব, এই পৃথিবীতে বগিয়া যাহাকে 
আমরা মনে করিতেছি যে, “আজ বা “এখন” দেখিলাষ, প্ররুতপক্ষে তাহ! 

“এখনকার” ব্যাপার নয়_-স্থুদূর অতীতের ব্যাপার । আরও একটি দৃষ্টান্ত 
দ্বেখুন। মনে করুন: ১৭৫৭ থৃুষ্টাবের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত 

হইয়াছিল। যেন্দন যুদ্ধ হয়, সেদিন যাহার নিকটে দাড়াইয়। ছিল, তাহাদের 

চক্ষে সে-ধুদ্ধের আলোক-চিত্র সঙ্কে সঙ্গেই প্রতিভাত হওয়ায় তাহারা 

বুঝিয়াছিল যে, যুদ্ধটি সেই দিনই সেই সময়ে ঘটিনাছিল। কিন্তু পৃথিবী 

হইতে কোটি কো'্ট মাইল দৃরবতী বহু গ্রহে বা নক্ষত্রে সে আালোক-চিত্র 
হয়ত এখনও পৌছায় নাই। কাজেই যে-গ্রছে উহা! আজ ঘটিতেছে,-ঠিক 
তেমনি করিয়া ক্লাইভ আসিয়াছে, তেমনি ককিয়া মোহনলাল বীরের মত 

যুদ্ধ করতেছে, ইত্যাদি, আবার যে-গ্রহে উহা এখনও পৌছায় নাই, দে-গ্রহের 
অধিবাপীএ পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে আজ পধস্ত কোন খবরই রাখে না। দশ বৎসর, 

বিশ বৎসর, একশত বৎসর পরে হয়ত তাহার! দেখিবে ঘষে পলাশীর যুদ্ধ 

চঙিতেছে। এ অবস্থায় আমরা কী বলিব? পলাশর যুদ্ধ ঘটিয়। গিয়াছে ? না 

ঘটিতেছে? না ঘটে নাই? বর্তমানই বা কাহাকে বলিব? অতীতই বা 

* এক আলোক-কসর (118৮659%:) প্রার ৬০,০*,০০,০০,৭*০ মাইল । অর্থাৎ 

এক বৎসরে আলোক বাট হাজার কোটী মাইল যাইতে পারে । এক আলোক বৎসরের পথ 

'বলিলে তাই বুঝিতে হইবে বাট হাজার কোটা মাইলের পথ । 



বিশ্বনবী ৪১৬, 

কাছাকে বলিব? আর ভবিষ্যৎই ব1 কাহাকে বলিব? যে-ঘটন! আজ আমার 

নিকট “অতীত", সেই ঘটনাই অপরের নিকট “বর্তমান, আবার অন্ত আর 
একজনের নিকট “ভবিষ্যৎ । অতএব আমর! দেখিতেছি, সময় সম্বন্ধে আমাদের 

কোন ধারণাই ঠিক নহে। উহা! একট! আপেক্ষিক ধারণা মাত্র । দৃ্টি-বিন্বুর 
(90106 06 0567৮861070 ) তারুতম্যে সময়েরও তারতম্য ঘটিয়। যায়। 

কোন-কিছু দ্রেখার ন্যায় শোনা আমাদিগকে তুল্যরূপে বিভ্রাস্ত করে। 

আলোকের স্যায় শবেরণ গতি আছে; কাজেই শবছারা স্থান বা কালকে 

নির্ণর করিতে গেলেও অবিকল একইবপ ভুল হইবে। 

এইজন্থই আইনপ্টাইন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, আমাদের স্থান- 

কাল বা গতির ধারণা আপেক্ষিক। তীহাদের মতে আমাদের 'ট্ট্যাপ্তার্ড 

টাইম” (9081:810. 7107০ ) বলিয়া! কোন টাইম নাই $ সকল টাইমই 

“লোকাল? (1.০9081) | প্রকৃতির সঠিক সময় (7705 61002 0£ 9081৪ ) ষে 

কী, তাহ! এখনও আমর! জানি না। 

911 08,205 )০81)5 বলিতেছেন £ ৃ 

“86 01006 100101155 006 2%15062565 018 ০9০৫৮ 21550 11 

908০৬. 0০ 0215 17955 জা 100 10)691)5 01 018009৮6]ড 85 09 

ড/1)612 ৪. 10705 13 20 1:950 21 50205 06 01612 25 ০৬০] 1:58.5018 

€0511900525 01)86 010০ 01019551510 6581917)81655, 0017 €106:56 

£000055 17110506511) 10811109156 0786 211 0000 15 110909173 019615 

816 25 170818৮1002] 011716:5 25 01027 216 10900505 01: 0191365105 01 

১০৪15 000৬1106 01010061) 502806 2100 10012 01 01)2170 19 00012 

01009006170] 01021) 29 001)৮:.৮-1156 তিক 080৮8190154 01 

5০1217০5 (0. 97 ) 

অর্থাৎঃ সঠিক সময় নির্ধারণ করিতে হইলে কোন স্থানে কোন একটি 

স্থির বস্তু চাই, কিন্তু প্রকৃতিতে সেরূপ কোন স্থির বস্ত নাই। এইজন্যই 

আইনস্টাইন মনে করেন যে, সমস্ত টাইমই লোকাল" $ বিশ্ব ভুবনে 

যত গ্রহ-নক্ষত্র আছে, তত লোকাল টাইম আছে , তাহার্দের কোনটাই 

কোনটা হইতে অধিক মৌলিক নহে। 
স্থান ও কালের ম্বতন্র কোনও অস্তিত্ব নাই। 1111:0চ/511 বলেন £ 

“1615০601019 50202 10521 21)0. (1006 105 16561 015 00020604 09 

1805. 2% 1000 10016 511800998 ৪70 07017 8. 11750 ০0: 



৪১৭ বিজ্ঞান আজ কোন্ পঞ্খে? 

10102 06 0০ আ০ আ1]1] 0:0636:5৬6 2.2 15166150606 1621105.৯ 

---(17100162010108 06 ১০1০০৪১০১72) 

অর্থাৎ £ এখন হইতে হ্বতন্ত্রভাবে স্থান এবং কালের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, 
কেবল উভয়ের একটি মিলিত বূপই সত্য বলিয়া টি কিয়! থাকিবে। 

1. ভ/. বি. 5111৮891 বলেন £ 

“1 বি9012১ 1৮ 219062:88 150৮/8 18001017606 065 01511000101 

ছ০ 108102 102695261 50906 210 (1006, 71175 01561701101 ৪ 

01982 19 00101108021 2, 705%01001091081 06080110165 06 0015, 

[121৩ 15 00013176 8105010065 80010050805 01 002০”, 

--(151001680101,5 06 59০162065১0. 72 ) 

অর্থাৎ £ আমরা স্থান ও কালের মধ্যে ষেপার্ক্া কৰি, প্রকৃতি মে সমন্ধে 

কিছুই জানে না বলিয়! মনে হয়। এই পার্থক্য আমাদের মনেরই এক 

অদ্ভুত খেয়াল বিশেষ । স্থান বা কাল বলিয়। গ্রুব কিছুই নাই। 
অন্যন্স তিনি বলিতেছেন £-- 

« [০ ৪৬005 ড/1)101) 81:5০ 510013109106075 6017 0176 010561৬21 

৪16 1706 9112)1110260105 601 217 00561561 10 1510009৬106 101) 

2 019616106 10000018+ 11561615100 51101) 0101706 2৭ 0102 12176 ০01 

1776 02521062760. 661) [০ 6৬105. 10176165100 00561০1:5 

72801) 01661616 1250210,৮ _ (19105 00, 209-71 ) 

অর্থাৎ £ দুইটি ঘটনা! একজন দর্শকের কাছে সমসাময়িক বলিয়া মনে 

হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন-গতিসম্পন্ন আর একজন দর্শকের কাছে সম্ম- 

সামগ্রিক বলিয়া মনে হইবে 'না। ছুইটি ঘটনার মধ্যে বাধাধর! কোন 

কাল বা দুরত্ব নাই। বিভিন্ন দর্শক বিতিম্নভাবে তাহাদিগকে দেখিবে। 

স্থান (528০6) সম্বদ্ধে আইনস্টাইন আরও একটি নৃতন কথা বলিয়াছেন। 
আমাদের এই জগৎ ( 80152152 ) সমাহীন (12917516 ) নয়, সসীম 

(910 ) কিন্তু তাই বলিয়া ইহার চতুঃনীমার দশ পাওয়াও আমাদের 
পক্ষে সহজদাধ্য নয়। সসীম হইয়াও আমাদের জগৎ ক্রমাগত বিস্তৃত 

হইয়া! পড়িতেছে, নীহছারিকাপুগ্ড গ্রতিনিরত অতি দ্রতবেগে পশ্চাতে 

হটিয়া াইতেছে, কাজেই আমাদের জগৎ ( 92115 ) আয়তনে দিন দিন 

বাড়িয়াই চলিয়াছে। একটি ডিছ্বাকৃতি রবারের বেলুনের সহিত আমাদের 



বিশ্বনবী ৪8১৮ 

এই ক্রমবধনান জগতে ( 25:021801106 00152152 ) তুলন। হইতে পারে। 

মনে করুন, এই বেলুনটির মধ্যে পৃথিবী, সুর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র 

ংকিত রহিয়াছে । এখন এই বেলুনটাকে ক্রমাগত পাস্প করিয়া বাড়াইয়। 

দিলে যেরণ দশা ঘটে, আমাদের জগতেরও ঠিক সেইরূপ দশাই ঘটিতেছে। 

এই ধরণের জগতে বাস করিয়া ইউক্লিভের জ্যামিতি দ্বারা আমাদের কোন 

কাজই চলে না। এইজন্যই বিখ্যাত জার্জধান গণিতবিদ বাইমান 

(7২160) এক নৃতন ধরণের জ্যামিতি আবিষ্কার করেন. বক্র জগতের 
স্থান নির্ণয়ের জন্য জ্যামিতি কাধকরী বলিয়া আইনস্টাইন ইহাকে মানিয়া 

লইয়াছেন। 

স্থানকাল (০70908-61079 ) 

স্থান ও কালের সঠিক স্বরূপ দেখাইয়াই আইনস্টাইন থামেন নাই। 
তিনি বলিতেছেন £ স্থান ও কালকে হ্বতগ্র করিয়৷ দেখাও ভূল। প্রকৃতিতে 

স্থান ও কাশ" বলিয় কোনো দুইটি আলাদা জিনিদ নাই; যদ্দি থাকে 
তবে তাহা ঢালাই-করা একটা অবিভাজ্য দিনিস-_যাহাকে আমরা একসংগে 

শ্ান-ক্কাল (908906-0107 ) বলিতে পারি। কাজেই, স্থান সন্বস্বী যে- 
কোন ঘটনাকে বুঝিতে হইলে এই সময়-সমশ্তাকে (61705 29০6০: ) 

এড়াইয়া চলিবার উপায় আমাদের নাই; স্থানের ভিতরে যখন মিশিয়। 

আছে, অথাৎ স্থান যখন সময় ছাড়া দ্রাড়াইতেই পানিতেছে না, তখন 

স্থানের মধ্যে যাহাঁকিছু ঘটিবে, সময়ের সংগে সে সমণ্তএই সব্ন্ধ খাকিবে। 

এইজন্ই আইনস্টাইন বলিতেছেন যে, প্রত্যেক বস্তর দৈর্ঘ্য (1617501) )১ প্রস্থ 

(0158010) এবং উচ্চতা (155151)6) ছাড়া আরও একটি বিস্তার বা 

স্থিতি আছে, সেটি হইতেছে সময়) এই সময় হইতেছে তাহার মতে 

প্রঙ্ঠেক বস্ত্র চতুর্থ বিস্তৃতি বাঁ £90100 9170০105101 | এইরূপ সমক্স- 

বিশিষ্ট স্থানকে তিনি “868 01005051078] ০0150170010” বলিয়া 

অভিহিত করিয়াছেন। একখানি টানাপোড়েন দেওয়। তাতের কাপড় 

যেমন, আমাদের স্থান-কালও সেইরূপ একট] ঢালাই-চাদর--যাহার উপর স্ভৃত, 

ভবিস্তৎ ও বর্তমানের সমস্ত ঘটনার চিন্র-মূতি আক! রহিয়াছে । আমরা একটির 
পর আর একটি দেখিয়া! যাইতেছি, তাই আমাদের কাছে সমর ও দূরত্বের 



৪১৯ বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে ? 

ধারণ। জন্মিতেছে ; কিন্ত প্রকৃতির কাছে এই সময় বা দূরত্বের কোন প্রশ্নই 
জাগে না। ভূত-ভবিত্তৎ্-বর্তমান-সমস্তই সে একসঙ্গে দেখিতেছে। 
বিশ্ব-প্রকতির এই চারে সব কিছুই আকা রহিয়াছে; সৃষ্টির আদি হইতে 
অস্ত পর্ধস্ত যাহা কিছু ঘটিবার, সমস্তই ঢাগাই হইয়া আছেঃ বর্তমান বৎসর 
যেরূপ আছে, ২৯০০ সালও ঠিক তেমনই আছে । অষ্ট্রেজিয়া দেশটি আমরা 

অনেকেই দেখি নাই, তবু ষেমন পৃথিবীর বুকে তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে 

ভবিষ্যতের ঘটনাও পূর্ব হইতে সেইরূপ ঘটিয়া বছিয়াছে-__আামরা কোনদিন 
তাহা দেখি বা না দেখি, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কাজেই প্রকৃতির 

নিকট তত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কোনই তারতম্য নাই--তাহার কাছে 
দমন্তই চির-বতমান । 

প্রত্যেক বস্তর শ্থিতি বা অগস্তিত্বের সঙ্গে তাই শুধু স্থানেরই সম্বব্ধ 

নাই, কালও তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া! আছে। যে-কোন লোকের 

পরিচয় দিতে গিয়া শুধু যদি বলি ষে তিন অমুক স্থানের অধিবাসী ছিলেন; 

তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া] হয় না। “কোথায় ছিলেন, প্রশ্রের 
সংগে 'কখন ছিলেন, এ প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। যে-কোন একটা ঘর 

বাড়ি বা স্কুল সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গেলেও একই কথ। বলিতে হয়। 

মহাকালের বুক্কে কোন্ ব্যক্তি, ব্স্ত বা ঘটন1 কোন্ সময় হইতে কোন্ 

সময় পর্যস্ত অবস্থিত ছিল, তাহাও তাহার ভৌগোলিক পরিচয়ের হত 
বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন : অন্যথায় কাহারও পরিচয় সম্পূর্ণ বা স্ুনিদিষ্ 
হয় না। এইজন্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সঙ্গে সময়-রেখারও হিসাব 

লইতে হয়। পাড়া-ত্রীঞ্জের পরিচয় দিতে গিয়া? শুধু যদি এর দৈর্ঘ্যের উল্লেখ 

করি, প্রস্থ বা উচ্চতার কথ! ন1 বপ্গি, কিংবা শুধু যদি এক উচ্চতার কথা 

বলি, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কথা না বলি, তাহা হইলে যেমন সাড়া-ব্রীজ সম্বন্ধে 

আমাদের কোন পব্রিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কথা বলিয়া 

লময়-বেখার উল্লেখ না করিলেও তেমন পরিচয়ে ক্রটি থাবিয়া যায়। 

গান এবং কালের ধারণা তাই "একসঙ্গে বাধা । এতদিন মানুষ শুধু 

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কথাই ভাবিয়্াছে, সময়-বেখার কথা ভাৰে নাই। 

আইনস্টাইন সেই সত্য আবিষার করিয়া বিজ্ঞান-জগতে বিপ্লব আনিয়াছেন। 

সময়কে এইজন্যই প্রত্যেক বস্তর চতুর্থ বিস্তৃতি (£9510 ৫1006781015 ) 

বলা হয় । 



আলোক ও বিনুযুঙ (118156 & 91606676165 ) 

্বালোক সন্দ্ধেও আমার ধারণা বদলাইয়া! গিক্সাছে। পূর্বে লোকে 
মনে করিত যে, চোখের জ্যোতি দিয়াই আমর! জগতের সমস্ত কিছু দেখি, 
কিন্ধ ক্রমে ক্রমে সে ধারণ! ভ্রান্ত বলিয়। প্রতিপন্ন হইল । বৈজ্ঞানিকের! 
শ্থির কঠিলেন, চোখের কোনই জ্যোতি নাই; প্রত্যেক পদার্থ বা বদ্তর 
নিজস্ব প্যোতিই বিকীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষে আসিস্া পড়ে, তাই আমর] 
সমস্ত কিছু দেখি। এই মতবাদের ফলেই আলোক-বাশ্রর গতি-নির্ণয়ের 
সমস্সা আদিল এবং তাহার স্বূপ ও প্রতি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতে 
লাগিল। ইহারই ফলে নিউটনের 00185013137 [12015 ০1 17817৮ 
প্রকাশিত হইল। তিনি বলিলেশ : আল্যেক-রশ্মি সবত্র সরল রেখায় 
পরিভ্রমণ করে এবং উহা স্যক্ষ জ্যোতিবিন্বু -€009£5850125 ) দ্বার! 
গঠিত। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণ নিভু্প নছে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিলেন, 
আলপোক-রশ্মি পোজাভাবেই চলে বটে, কিন্তু বাধ! পাইলে সে বাধাকে 
ডিঙাইয়া যাইতে পারে। শব্ধ ( 398) ) যেমন বাধা পাইলেও 
বাধাকে ডিডাইয়া আমাদের কানে আসিয়া পৌছে, আলোক-রশ্মিকে বাধা 
দিপেও সেইরূপ উহা! দেই বাধাকে ডিডাইয় পুনরায় সরল পথে চলে। 
কেহ চীৎকার করিলে সেই ধ্বনি-তরংগকে ( ৬11৪6100 ) যেষন 
কোন বেড়া দিয়ে একেবারে আটকাইয়া রাখা যায় না, আলোক-রস্মিকেও 
সেইরূপ কোন আড়াল টানিয়া একেবারে আটকাইয়া দেওয়া হয় না, 
'ভরংগের ম্যাক উভয়েই তাহাদের সম্মুখের বাধাকে ভিগাইয়া চলে। সমুদ্রের 
জলরাশির উপরিভাগে যেমন অসংখ্য তরংগ-দোল1 দেখিতে পাওয়া ঘায়, 
অথচ তাহারা ষেখন সোজাভাবেই চলে, আলোকও সেইরূপ তরংগ-ভংগিতে 
সরপ প্লেখায় চলে * এই মতবাদের নাম হইল “07401800175 70১60: 

* নিউটন আবিষ্ষার করেন যে প্রত্যেক গতিশীল বন্তই শ্বাভাবিক অবস্থায় সরলরেখায় 
পরিভ্রমণ করে। আলোক-রশ্সি সব অবস্থাতেই সোজা পথে চালতে চায়, চুক বা অপর 
কোন প্রক্রিয়। দ্বারা ইহার গতিকে সাময়িকভাবে ফিরাইয়! দিলেও সে পুনরায় মোজা 
পথেই চলে-বীকা পথে চলে না। ( ৪ 7১00$ 0076171588৪ 17 189 ৪৪6৩ 
0% 9১৮ ০: ০0৫ 00110 হ]0 1101010 10 & 8675181)6 11709 18231995 2৮ 28 ৩02081160 6০9 
01250£9 6৮৮ 96869 টড 00692998970 19208৪-৮-_13557600 ) 
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0% 181) একট! সরু চিরুণীকে লখালদ্থিতাবে দেখিলে যেরূপ মনে হয়, 
আলোক-রশ্মিও ঠিক তদ্রশ। দেখিতে একটা সরলরেখাই বটে, কিন্ত 
উহ্থার প্রতিটি দাত উঠানামা করিয়া চেউয়ের মত বরাবর চলিয়া 
গিয়াছে । 

আলোক-তরংগকে আরও সুল্্সরভাবে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতের! দেখিলেন, 
ইহারা তিন প্রকারের £ ছোট, বড় এবং মাঝারি । বলা বাছল্য, এই 
তারতম্য অন্থসারেই বৈজ্ঞ/নিকেরা আলোক-তরংগকে 'থাটে।' তরংন (51016 

ড৪৮০), “মাঝারি তরংগ (7০010 0 ৪৬০) এবং “লম্বা? তরংগ 0,০28 

০৮০ ) এই তিন শ্রেণীতে ৰিভক্ত করিয়াছেন। বেডিগুতে ধাহারা গান 

শোনেন, তাহার] ইহাদের বিষয় অল্প-বিষ্ঞর জানেন । 

ইহা হইতেই এ-যুগের অন্ততম নৃতন মতবাদ '00812107 76075? 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, বাশ্ম-তরংগ (01090017 ) প্রতি 

বারে এক একটি ঝাঁকুনি (151510£ ) দিয়! থামিয়া থামিয়া চলে। এই 

ঝাকুনিগুলিকে (0591)09 ) পরিমাপ করিয়াই আলোকের তরংগ-টৈর্ধ্য 

(৮/৪৮€-161)600 ) নিরূপণ কর! হয়। 

আলোক সম্বদ্ধে সক্ষম গবেষণা করিতে যাইয়া পণ্তিতেরা যে আর-একটি 

অভিনব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাও বিজ্ঞন-জগতে কম বিশ্বয় ও 

বিপ্লব কৃষ্টি করে নাই। সেটি হইতেছে ”0952510  [২80190101).৮ 

বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণ। করিয়1 দেখিয়াছেন, কোন্ হৃদুর হইতে এক প্রকার 

তাপ (£৪৫19507.) প্রতিনিয়ত বিকীরণ হইয়া আমাদের এই সৌর 
জ্গতে ঠিকরিয়া পড়িতেছে, তাহার গতিরোধ কিছুতেই করা যাইতেছে না । 

এই তাপ অত্যন্ত ধ্বংসকারী । সমুদয় পদার্থের অস্তনিহিত পরমাণুকে 

(460255 ) ধ্বংস করাই ইহার কাজ। পরীক্ষার দ্বার! প্রমাণিত হুইয়াছে, 

প্রতি 'সেকেণ্ডে আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতি এক-কিউবিক 

ইঞ্চি পরিমিত স্থানের মধ্যে প্রায় ৩০টি 4১:০:০-কে সে নিহত করিতেছে। 

সমস্ত পদার্থের পরিবর্তন, ধ্বংস বা ক্ষয় সম্ভবতঃ এই কারণেই সাধিত 

হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, নিখিল জগতের সমুদয় পদার্থের 
পরমাণুসমূহ দিনে দিনে যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে বা এক অবস্থা হইতে অগ্ত 
অবস্থায় রূপান্তরিত হইতেছে,. তাহার কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা খুজি! পাওয়] 

যাইতেছে না।. কী নিয়মে বা কোন্ কারণে এই একটি পরমাণু নিহত 



বিশ্বনবী ৪২২ 

হইতেছে, কেহই তাহা বপিতে পারে না। একদল সৈন্যের উপর বাহিক্ 

হইতে বন্দুকের গুলি চালাইলে যেমন বল! যায় না যে, কে কখন মবিবে, 

ইছহাও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার । ঘে পরমাথুটি বুড়া! হইয়া গিয়াছে, অথবা 

ষেটি সামনে আছে, সেইটিই যে আগে মরিবে তাহা কোন নিশ্চয়তা নাই । 
একটি দৃষ্টাস্ত দেখুন -_ 

রেডিয়াম (7২৪10 ) একটি ধাতু । এই ধাতুর পরিমাণুগুলি দিনে দিনে 

সীদার (7,680) পরমাণুতে পরিবতিত হুইতেছে। অন্য কথায় বেডিয়াম 

ধাতুর পরমাণুলমূহের মোট সংখ্যা দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে । জান! 

গিয়াছে, প্রতি ২*** পরমাণুর মধ্যে মাত্র ১টি পরমাণু এক বৎসরে মরিয়] 

যায়, কিন্ত এই ছুই হাজারের মধ্যে কোন্টি যে মরিবে তাহা কিছুতেই 
বুঝিবার উপায় নাই। আমরা হয়ত মনে করিতে পারি ষে, যে-পরমাণুটি 

অতি-বৃদ্ধ অথবা যেটি অতি-তরুণ, সেইটিই মহাতাপে প্রথম মবিৰে; 

কিন্তু তাহা মোটেই নয়। ভাগ্যনিরস্তা নিতান্ত খামখেপ্লালীর মত যেটাকে 

খুশী নিহত করিতেছেন । 
এই একটিমাত্র আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকর্দিগের এতদিনকার 

বদ্ধমূল ধারণা একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে । এতদিন তাহার! মনে 

করিতেন £ কার্ধ-কারণ-নীতি (1.৪ 0? 02785801070) ও জ্বভাবের 

সমনিয়মাজবতিতা (02160109105 ০£ টিঞট০1০ ) দ্বারাই বিশ্ব-প্রকতির 

লমস্ত ঘটন। নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । অন্য কথায় £ প্রকৃতির মূলে আছে একটা 

স্থিরতার নীতি বা “01175017015 0£ [0565107710905৯* অর্থাৎ প্রকৃতিতে 

যাহা-কিছু ঘটিতেছে, তাহান্ মূলে কোন থাম-খেয়াল নাই, -আছে একটা 
পূর্ব-স্থিবীকৃত বিধান, এবং সে বিধানের নড়চড় বা ব্যতিক্রম নাই। 

কিন্তু এই 09520510 1£80186101-এর ব্যাপার দেখিয়া €বজ্ঞানিকদিগের 

একেবারে তাক লাগিয়। গিয়াছে । তাহারা দেখিতেছেন, যাক্জিক নিয়ষে 

এ জগৎ চলিতেছে না) এমন এক অবনৃগ্ত শক্তি এর পিছনে রহিয়াছে, _ষে 

আপন ইচ্ছামত যখন যাহা খুশী তাহাই করিতেছে । বল! বাহুল্য, এই 

কারণেই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞনিকেরা 01105510165 0£ 06660001805- 

এর পরিবর্তে এখন মানিয়া চলিতেছেন 41150191901 110096061001- 

1১৪০০ অর্থাৎ অনিশ্চপ্রতার নীতি। পূর্বে জড়বাদই ছিল বৈজ্ানিক- 

দিগের প্রধান চিন্তার বিষয়; অ-্জড় হইতে তাহা! জড়ে নামিয়া আসিতেন, 



৪২৩ | বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে? 

কিন্ত এখন তাহারা জড় হইতে অ-জড়ে চলিয়াছেন, [96708051391828- 

€1০8 ০৫ ১1900৮-ই হইতেছে এখন তাহাদের লক্ষ্য । কাজেই বল! 

যাইতে পারে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আবার মেই আদিম যুগে ফিরিয়া 

চলিয়াছে। “ষাকিছু সমস্তই আল্লার কুদ্বৎ, তিনি সর্বশক্তিমান, যাহা খুশী 

তাহাই তিনি করিতে পারেন”-এই মনোভাবই বিজ্ঞান-জগতে আবার 

ফিরিয়া! আসিতেছে । নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস দৃরীভূত হইয়া গিয়াছে; 
অনৃষ্তঠ শক্তিতে আবার মানুষের বিশ্বাস বা ঈমান আসিতেছে। 54 
18106576211 তাই মুক্কঠে ঘোবণ! করিতেছেন £ 

«“[715601:5, 0£ 501৫1598 109 12002.0 15611) 200. 0006 9881) ৪1) 

8101216100 08.011510005172558 118 18900012102. 126 002100১1011) 

11616 01 81161 1000৬19085১ 60 71152 9706 0 01) 151091016 

0906718.6101) 00 €0০ | 0৫6 08152. 8.0)0 25০. 

--(7%5505101005 [00101%6156১ 0. 34 ) 

অর্থাৎ ঃ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে ; আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে 

ংগে কঠোর কার্ধ-কারণ-নীতির মধ্য হইতে আবার আমরা গ্ররুতিতে 

আপাত-খোশ-খেয়াল নীতির অভু)খান দেখিতে পারি । 

বস্ততঃ আমাদের মনে হয়, এতদিন পরে বৈজ্ঞানিক তাহার পথের 

দশ! পাইয়াছে। এক অপূর্ব রহস্তলোক এখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; 

অবাক বিস্ময়ে সে শ্বধু সেই অনাবিষ্কত নুতন জগতের পানে চাহিয়! 

আছে। সকল ম্পর্ধা, সকল আস্ফালন তাহার সংযত হইয়া! গিয়াছে) 

সে এখন জানিয়াছে-সে কিছুই জানে না। সকল বৈজ্ঞানিক আজ তাই 
অকুঠচিতে ঘোষণা করিতেছে £ *ড/০ 0০ 0৫ 1520*৮--আমর] কিছুই 
জানি না। 

ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, বিজ্ঞানের মতিগতি আজ 
কিরূপভাবে পরিবতিত হইয়া গিয়াছে। এতকাল মনোজগতকে অ্বীকার 
করিয়া জড়জগতকেই সে সত্যব্স্ত বলিয়া! জানিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ ভুল 
আজ তাহার ভাঙ্গিয়াছে। মানস-লোকের গোপন-গহনে সে আছ প্রবেশ 
করিয়াছে । মাষের ধর্মবিশ্বাসকে মে আর এখন পূর্ধের মত তুড়ি মারিয়া 
উড়াইয়! দিতে পারিতেছে না? সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে দে এখন সাগ্য 
খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চিস্তাশীল বৈজ্ঞানিকের তাই আজ বলিতেছেন ঃ 



বিশ্বনবী : ৪২৪ 

+৮৮156 80821702 0£17017505 26 101556100 10 73010. 27500006152815 

56806) 11] 0156 085 08156 5000001.-71100155010155 0: 50161005 

অর্থাৎ £ মনোবিজ্ঞান যদিও এখন ইহার প্রাথমিক অবস্থায় আছে, তবু সে 

". একদিন কতৃত্ব করিবে । 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নৃতন বিজ্ঞান এখন আর পুরাতন বুলি 

আওড়াইতেছে না; সে আনিয়াছে নৃতন বাণী-নুতন ইংগিত -_যষাহার সংগে 

ধর্মের কোনই বিরোধ নাই। 

9117 791065 ]20185-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রনংগের 

পরিসমাপ্তি করিতেছি £ 

*+000 00210. 50170215101) 02 13810151065 00৪0 0106 50161906 ০01 

€0৫8.5% 1185 ৪. ঢ0101)0111)021767)0 00 100812১ 10601020510 00610 

1201)21 (০0 7০ 01080 50161)025  51307010 169৬6 ০0 0009111)5 

[01001802120 

-- (17750511005 0070156156১ 0. 188) 

অর্থাৎ ঃ এট আমাদের প্রধান দাবী নয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কোন 

ঘোষণা-বাণী প্রচার করিবার আছে; বরং ইহাই আমাদের দাবী হওয়া 

উচিত যে, বিজ্ঞান যেন কোন কিছুই আর ঘোষণ। না করে। 



পরিচ্ছেদ £ ৮ 
ইললাম ও নূতন বিশুঞান 

বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং স্বরূপ পাঠকবর্গকে কিঞ্িৎ দেখাইলাম। এইবার 

পবিআ্ কুরআনের সহিত তাহাকে একটু মিলাইয়! পাঠ করা ষাউক +-_. 

(১) পদার্থ (78661 ) সম্বন্ধে বিজ্ঞান বজ্গিতেছে : সমস্ত পদার্থের 
যূলে আছে বিদ্যুৎ» অর্থাৎ আকাশ-পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা মূলতঃ 
আর কিছুই নয়-_বিছ্যতেরই লীলা-খেল! । 

কুরআন বলিতেছে £ 

“আলাহে ছরস্সামাওয়াতে 'অল্ আর্দ্।” 

অর্থাৎঃ আকাশ-পৃথিবীর সমস্তই আল্লার নূর হইতে স্্ট। 

তাহা হইলে কুরআন যাহা বলিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানও ঠিক সেই 

কথাই বলিতেছে নাকি? 
বৈজ্ঞানিকেরা বগিতেছেন £ কোন্ হ্দূব অজ্ঞাতলোক হইতে প্রতিনিয়ত 

একটা জ্যোতিঃ আসিয়া আমাদের এই পৃথিবীতে পড়িতেছে। ভাহার নাম 

£40051010 180196101.” এই 4€50950910 250180100) যে কোথা হইতে 

আসিতেছে এবং ইহা! যে কাহার জ্যোতিঃ, বিজ্ঞান তাহা না জানিলেও ইসলাম 

তাহা জানে । 

(২) বিজ্ঞান: বলিতেছে £ সমস্ত পদার্থের মূলে ঘে বিদ্যুৎ আছে, তাহা 

ছুই প্রকারের £ ইন্সেক্ট্রন্স্ ( ছ:1০০০0155 ) এবং প্রোটন্প (710960209 ) 5 

ইলেকট্রন হইতেছে খণাত্মক (৪০৮০) বিছ্যুৎ* আর প্রোটন 

হইতেছে ধনাত্মক (605161৮6 ) বিছ্াৎ। ইহাদ্দিগকে পুরুষ ও স্ত্রী 

বিদ্যুাৎও বলা যায়। ইহা হার] স্পইই আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, স্্টির 

কোন-কিছুই একাকী পড়িয়া নাই, প্রত্যেক বস্তই জোড়ায়-জোড়ায় (177 02119 ) 

স্যট্টি হইয়াছে । ঠিক ইহারই সহিত কুরআনের এই আয়াত মিলাইয়। 

পড়ুন : 

“সেই আল্লার মহিমা1-যিনি পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয়, সে-সকল 

বস্তর এবং তাচুরূপ অন্যান্য বস্তর এবং যাহা তাহার (মাছ) জানে 

২৭ 



বিশ্বনবী] ৪২৬ 

না, এমন বস্তর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায়-জোড়ায় হুট করিয়াছেন” । 
(২৬:৩৬) 

(০) বিজ্ঞান বলিতেছে ই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র মহাশুন্যের মধ্যে ঘৃরিয় 
“বেড়াইতেছে ; কেহই কোনখানে স্থির হইয়া নাই। কুরআনে বপিতেছে ঃ 

স্্ধয চাদদকে ধরিতে পারে না, বাত্রিও দিনের নাগাল পায় না, সকলেই 
মহাশৃন্তের মধ্যে ঘুরিয্বাঁ বেড়াইতেছে ।” (২৬:৪৭) 

(৪) বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন বিশ্বান করিয়া আদিতেছিলেন যে, 
খ্বভাবের মধো একটা চিরস্থির শুংখলা আছে (দ্র 15 010511]% ) 

এবং কাধ-কারণ-নীতির দ্বারাই জগতের সব কিছু সংঘটিত হইতেছে । অথাৎ 

শাহাব মনে করিতেছিলেন £ শব কিছুই নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ; কোন্ কারণে 

কী ঘটিবে তাহা পূর্বেই স্থির হইয়া আছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। 
এইজনই তাহারা 41011001016 0£ 10262110118 0% অর্থাৎ স্থিরতার 

নীতিকে মানি] চলিতেন। ,কিন্ত বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এ-মত 

বর্জন করিয়াছেন | তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্ররূতি ওরূপ কোন 

মআাপাজোকা নিয়ম-নীতির ধার ধারে নাঃ কাজেই তাহারা এখন 40110010016 

96 1056210)109.05”-র পরিব্তে 20110010161 0£ [00166510017055 

( অনিশ্চয়ভাব্র নীতি) অপবা ঢা ১11? (ম্বাধীনতার নীতি) মানিয়। 

চলিতেছেন ;+ অন্য কথায় তাহারা এখন শ্বীকার করিতেছেন যে স্বভাব 

সবত্র কাধ-কারণ-নীতি-মানিয়া চলে নাঃ কারুণ ছাড়াও কারণ হয়। এক্সপ 

কেন হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিকা তাহার! বালতেছেন ফেঃ সব কিছুর 

পিছনে এমন একটা অদৃশ্ঠ শক্তি আছে যাহ! সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়। 

আপন খুশিমত এই সব হের্-ফর করে। অতি-আধুনিক একজন বৈজ্ঞানিক 

বল্তেছেন £ 

*[)0 ০৬615 128]195 10006 0: 080529 01 08055 01: ৫016 ? 

(0810 90 19105 10?” 

--( দ11£100 26০ ১০0৪9০6 05 1. ১ 1560108105 19,159 ) 

অথাৎ: কারণ দ্বারাই যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা! প্রমাণ করিতে পার ? 

এ সম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে £ 

*আকাশ-পৃথিবীর সকল পদার্ই আল্লার গুণগান করে। তিনি 

সর্বশশ্তিমান এবং সবজজ। আসমান-জমীন্র সমুদয় রাজ্য তাহারই। 



৪২৭ | ইসলাম ও নৃতন বিজ্ঞান 
ভিনিই জীবন-মৃত্যু ঘটান এবং সমস্ত কিছুর উপর তাহারই প্রভুত্ব 

বিদ্যমান ।” (৫৭ £ ১-২) 
অন্তত্র আল্লাহ, বলিতেছেন £ 

“আল্লাহু, যাহা খুশি তাহাই হ্যত্রি করিতে পারেন; যখন তিনি কোন- 
কিছু ঘটাইতে চান, তখন তাহাকে বলেন “হও, আর অমনি হইয়। 
যায়.।১, (৩২৪৬) 
সব-কিছুর উপরেই যে আল্লার কতৃত্ব বা শক্তি রহিয়াছে, কুরআন তাহা 

স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে £ 

“ইন্সাল্লাহা আলাকুল্ি শাইইন কাদির ।” 

অর্থাৎ: সব-কিছুর উপরে আল্লারই কতৃত্ব। 

ইহা দ্বারাই বুঝ| যায় যে আল্লার স্ষ্টরতে কারণ বা উপকরণের কোন প্রয়োজন 
হয় না। 

(৫) বিজ্ঞান বলিতেছে £ সরল রেখায় চলাই হইতেছে আলোকের ধর্ম; 
তবে কখনও কখনও চুণ্ধক (0528০০$)-এর শাকর্ষণে ইহ1 বাকিযা যাইতে 

পারে। মানুষের মধ্যেও 'নৃব' বাক্যোতিঃ রহিয়াছে, কাজেই তাহার গতি- 
পথও সরল রেখায় হওয়াই শ্বাভাবিক। তবে পথে যদি কোথাও সে অন্কিছু 

হারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার পথ বকিয়া যাইতে পারে। মাজষের 

পক্ষে এই আবর্ষণই হইতেছে *শয়তান” | চুণ্ধকের আকর্ষণে আলোক 

যেমন বিপদ্গামী হয়, শয়তানের আকর্ষণে মাচছষও তেমনি বিপদ্গামী হয়। 

যাহাতে এই শয়তানের প্রলোভন বা আকর্ষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া সে 

“সিরাতল্ মুন্তাকিমে” (সরল পথে ) চলিতে পারে, এই জন্যই আল্তাহ মানুষকে 

এই বলিয়া! প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন 

''আমরা তোমারই বন্দিগী করি এবং তোমারই সাহাধষ্য প্রার্থনা করি । 

আমাদিগকে সেই সরল পথে চালাও--ঘে পথে তোমার অন্ুগৃহীত 

প্রিয়জনের! চলে- নয তাহাদের পথে যাহার] পথত্রাস্ত ও অভিশপ্ত.” 

»( সুরা ফাতিহা ) 

(৬) বিজ্ঞান বলিতেছে, এষন দিন শীপ্রই আসিতেছে, ধখন মান্য 
ভাহার আত্মাকে দেছ হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক মুহুর্তের মধ্যে যেখানে খুশী 

চলিয়া যাইতে পারিবে এবং সেখানে গিয়া তথাকার জড়প্ররূতি হুইতে 

নিজের দেহের যাবতীয় উপাদান (আব, আতশ, খাক, বাদঃ) সংগ্রহ করিয়। 



বিশ্বনবী ৪২৮ 

স্বস্তিতে আবিতূতি হইতে পারিবে। আত্ম ভাক দিলেই জড় উপাদান- 
গুলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আপিয়] ঘনীভূত হইয়া তাহার দেহ নির্মাণ করিয়া 

দিবে । পুনরায় সে-দেহ ফেলিয়] পূর্বস্থানে সে ফিরিয়া আদিতে পারিবে । 

ইহ! ঘদি মানুষের হবার এই জীবনেই সম্ভব হয়, তাহা হইলে রোজহাশরে 

স্ব-মুতিতে আমাদের পুনরুখান সম্ভব হইবে না কেন? উপাদানগুলিকে আল্লাহু, 
ডাক দিলেই তে! একত্রীভূত হইয়া যাইবে । . 

এ সম্বন্ধে কুবআন-শরীফে আল্লাহ স্বন্দর একটি দৃষ্টাত্ত দিয়াছেন ঃ 
“এবং ঘখন ইব্রাহিম বলিলেন £ প্রত, কেমন করিয়া তুমি ম্বৃতকে 
পুনজরখবিত কর, তাহ! আমাকে দেখাও । তিনি ( আল্লাহ, ) বলিলেন ঃ 

কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না? তিনি (ইব্রাহিম) বলিলেন £ 

নিশ্চয়ই (বিশ্বাস হয়), তবে দেখাইলে অন্তরে শাস্তি পাইতাম । 

তিনি (আল্লাহ ) বলিলেন £ তাহা হুইলে (বিতিক্ন শ্রেণীর ) চারিটি 

পাখী আনিয়া তোমার অনুগত হইতে শিক্ষা দাও। তারপর তাহাদিগের 

মাথা কাটিয়া! রাখিয়া মাংসগুলি টুকরা টুকরা করিয়া! এক এক অংশ 

এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আইস । তারপর তাহাদের নাম ধরিয়া! ভাকে।। 

দেখিবে তাহারা তোমার নিকট (নিজ দেহে) উড়িয়া আসিবে। 

এবং জানো যে আল্লাহ. সর্বশক্তিমান ও জর্বজ্ঞানী 1৮70১ ২৬*) 

হযরত ইব্রাহিম আল্লার নির্দেশিত পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া মুগ্ধ ও চমতকৃত 

হইলেন। 

বলা বাহুলা, হুষরত ইব্রাহিম পাখীগুলির ন্য্টিকর্ভা ছিলেন না, শুধু 
পোষ মানাইয়াছিলেন মাত্র । তাঁহার নিকটেই যখন মৃত প্রাণীর ব্ব-শরীরে 

পুনরাবির্তাব সম্ভব হইল, তখন বিশ্বন্রষ্টা আল্লার নিকট তাহা সম্ভব হইবে 

না কেন? ্ | 
নৃতন বিজ্ঞান এখন কোন্ পথে এবং কোন্ লক্ষো চলিয়াছে, আশ] করি 

পাঠক ইহা হইতেই তাহা কিঞ্চিৎ উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । 

এই পূর্ব-ধারণা লইয়া! আমন পাঠক এইবার আমরা মিরাজের বিভিন্ন দিক 

আলোচনা করি। 



পরিচ্ছেদ 2 ৯ 

মিরাজ কী? 

মি'রাঙ্গ কী? ইহ ম্বপ্র না সত্য ? 

মিরাজের সত্যতা স্থন্ষে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । তবে ইহ! 

যে কিরূপ করিয়া সংঘটিত হুইয়াছিল, তাহ] লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন 

ইহ শারীরিক, কেহ বলেন আধ্যাত্মিক, কেহ স্বাপ্রিক। 

এরূপ মতভেদে আশ্র্ধের কিছুই নাই । গ্মালল! ও তাহার বুস্থলের মধ্যে 

ংঘটিত এমন একটি গুঢ় রহস্ঠপূর্ণ বাপারকে ষে নানা লোকে নানাভাবে ব্যাখ্যা 

করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক । সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞভা লইয়া মানুষ ঘখন 

তাহার আয়ত্বের বহিভূত্তি কোণ বিষয়বস্তু বুঝবার চেষ্টা করে, তখন এই দশাই 

ঘটে। 

মিরাজ যেকী তাহ? আমর বুঝি নাঁ। তবু বিভিন্ন দিক হইতে মিরাজের 
সাস্তাব্য ও অসাস্ভাব্য সম্বদ্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । ৃ 

মি'বাজ সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ধ জাগিতে পারে, এক একটি করিয়া আমর! 

তাহাদের আলোচনা করিতেছি । 

হযরত শরীরত: গিয়াছিলেন কিনা 

অরধিকাংশ এতিহাদিকের মত £ হযরতের মি'রাজ শরী'রতঃ ঘটিয়াছে। 

পক্ষান্তরে অনেকের মত: এই উপলব্ধি আধ্যাত্বিকভাবেই সাধিত 

হইয়াছিল। | 

মিরাজের ঘটনা যে আধ্যাত্সিকভাবে ঘটিতে পাবে না, অথব। ঘটিলে 

যে হযরতের গৌরবের তাহাতে কোন হানি হয়, তাহ! আমার্দে? মত নয়। 
এসব ব্যাপার অনায়াসেই আধ্যাত্মিকভাবে ঘটিতে পারে । আর তাহ] ঘটির! 

থাকিলে, সে সম্বদ্ধে কাহারও কোন আপত্ির কারণও থাকিবার কথা নয়। কিন্তু 

আমাদের কথ! এই £ , শরীরতঃ ঘটিতেই বা বাধ! কী? 
আমাদের দুঢ় বিশ্বাল, হযরতের এই নভোভ্রমণ শরীরতঃই ঘটিকা ছিল, অর্থাৎ 

তিনি সচেতন অবস্থাতে, সশরীবেই আকাশ-ম্রমণ করিয়াছিলেন । আমবা ইহ! 

প্রমাণ করিব। 



বিশ্বনবী ৪৩৬. 

অবশ্ত যুক্তিবাদীর! এ কথ! মানিবেন না। তাহাদের জ্ঞান-অভিজতা 

এ কথা! মানিতে বাধা দিবে। স্থুলদেহী মান্ধব। জড়জগতের নিয়ম-নিগড়ে 

সে আবদ্ধ। কেমন করিয়া সে আকাশ-লোকে বিহার কনে? আমাদের 

এই পৃথিবীর উপরে বায়ুস্তর আছে, তাহার উচ্চতা মাত্র ৫২ মাইল, ইহার 
উধের্ব আর বারূর অস্তিত্ব নাই) কেমন করিয়া তবে শ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ 
জড়ধর্মী মানুষ সেই বাযুহীন উধ্বলোকে গিয়া বীচিয়া থাকিতে পারে? 
জড়-প্ররুতির নিয়ম লভ্ঘন করিয়া কোন মানষের পক্ষে গ্রহে গ্রহে বিচরণ 

করা কখনও সম্ভব ? 

বলা বাস্ছল্য, এই যুকি-ঙ্ঞানের পিছনে কোন বৈজ্ঞাণিক মননশীলতা 

নাই। পূর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি £ ত্বতাবের সীমারেখা চিরদিনই 
মান্গষের কাছে অজ্জেয় ও ক্রমবিস্তারশীল হইয়] রহিয়াছে । আজ যাহ। 

অস্বাভাবিক ভাবিতেছি, কাল যখন তাহা শ্বাভাবিক হইয়া যাইতেছে, তখন 

'্বভাবের দোহাই দেওয়া আর এখন বুদ্ধিমানের কার্য নহে । হযরত থে 

সঙ্ঞানে শরীরতঃই নভোভ্রমণ করিয়াছিলেন, নিয়্ের আলোচনা হইতেই 

পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন | 

ঝিরাজ ও মাধ্যাকণ 

হযরতের সশরীরে আকাশ-ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল পৃথিবীর 

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি । প্রত্যেকেই জানেন : পৃথিবীর আবর্ষণী শক্তি আছে। 

যে-কোন শুন্ে অবস্থিত স্থুলবস্তকে সে মাটিব দ্রিকে টানিয়া নামায় । কাজেই 

যুক্তিবাদীবা বলেন হুধরতের শরীরতঃ আকাশ-ভ্রমণ অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্ভব । 

কিন্তু এ কথ! এখন ' জোর করিয়া! বলা যায় যে, বিরুদ্ধবাদীদের বিজ্ঞান 

লগ্বদ্বীয় জ্ঞান নিতাস্তই অসম্পূর্ণ । ঘে-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া তাহারা 

মিরাজকে অস্বীকার করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানই আজ মিরাজকে সত্য ও 

লস্ভব বলিয়া প্রমাণ করিয়া]! দিতেছে। শুন্যে অনস্থিত কোন স্থুল বন্ধকে 
পৃথিবী ষে সব সময়ে সমতাবে আকর্ষণ করিতে পারে না, আজ তাহা 

পরীক্ষিত সত্য। পৃথিবী যে সব লময়ে সববস্তকেই সমানভাবে টানিয়া 

নামাইতে পারে, তাহাও নহে; প্রত্যেক গ্রহেরই নিজম্ব আকর্ষণ-শক্তি 

আছে। পৃথিবীর যেমন আকর্ষণী শক্তি আছে, সুর্য ও অন্তান্য 

গ্রহের তেমনি আকর্ধণী শক্তি আছে। হ্ধ ও পৃথিবী পরস্পর 



ছার মিরাজ কী? 

পরস্পরকে টানিক্া রাখিয়াছে। এই টানাটানির ফলে পৃথিবী ও ন্ুর্ষের 

মাঝখানে এমন একট! স্থান আছে যেখানে কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাই। 

কাজেই পৃথিবীর কোন বস্ত যদি এই নিঙ্রিত্ সীমানায় (50651 

2০7১০ ) পৌছিতে পারে অথবা এই সীমানা পার হুইয়] সুর্যের সীমানায় 

পা দিতে পারে, তবে তাহার আর পরথিবীতে ফিবিবার কোন সম্ভাবনা 

নাই। গতি-বিজ্ঞান (10579800105 ) স্থির করিয়াছে যে, পথিবী হইতে কোন 

বস্তকে যর্দি প্রতি সেকেণ্ডে ৬৯৩ অর্থাৎ মোটামুটি ৭ মাইল বেগে 

উত্বপন্দোকে ছুঁড়িয়া দেওয়া. যায়, তবে আর সে পৃথিবীর বুকে ফিব্রিস্! আসিবে 

নাঃ 

4৯ 00116৮50012 0762 62105 50165 06 ৮10) 2. 5766 

06 6.9 3 1701129 2. 5500150 01 0001:2 ড/1]] 85 1100 20806. 

_7116 01)21ড5:55 4৯০1০ 005, 05 7, 75525) 0,216 

ইহাও সত্য ষে, পরথিবীর কোন বস্তকে অনুরূপ ব! ভদৃধ্ঘ গতিবেগে 

যদি কেহ তুলিয়া লইতে পারে», তাহা হইলেও তাহার বেলায় পৃথিবীর 

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকর্মণ্য হইয়া] পড়ে । পুধ্বীর বুক হইতে কোন স্থূল বস্ত 

যতই উধ্বে” উঠিয়া যায়, ততই তাহার ওজন ( ভ/161) কমিতে থাকে । 

এ অবস্থায় তাহার অগ্রগতি সহজ হইয়া আসে। এ সম্বন্ধে অতি-আধুনিক 

বৈজ্ঞানিক £১16100 3. 0180 তাহার *1707 7.50106159110158 ০৫: 508067 

নামক পুস্তকে বলিতেছেন £ 

445 10176 015081106 £010 [16 22101) 16176101)0105 11000 01)6 0)০010- 

58:2105 0৫ 10115550025 755150191) (0৫1 £728165 ) 17085010025 

50550217119] 7 ০1৮০ 0000158100 1001165 07১ ৪. 0176-7012150 

ত75181)0 %০00]0 ৮০181) 01915 ৪7 01009. 16 10110 $, 

0106121609159 0020 101015612৬৪ 0136 £০925 10100 006 6৪:0১ 

0062 65851611613 00 £09 00:০0. 15, 

অর্থাৎ ঃ পৃথিবী হইতে কোন বস্তর দুরত্ব যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাহার 

ওজন কমিতে থাকে, পৃথিবীর এক পাউগ্ড ( আধ সের ) ওজনের কোন বস্ত 

১১,০০০ মাইল উধের্ব মাত্র এক আউন্দ হইয়! যায় । ইহ! হুইঙেই 

বলা যায় ষে পৃথিবী হইতে যে যত উধ্বে” অগ্রসর হইবে, ততই অগ্রগতি 

সহজ হইবে। 



বিশ্বনবী: | দি 
অন্তত তিনি বলিতেছেন £ 

4503178৮165 5628.11]15 আ০৪1:225 25 2 £€0 00721052৬৪5 1:00 

৪৪101) 0161] 6 ৮21 £1520 0150200555 10175001325 ০0000161615 

761151916.”--, 3২. 

অর্থাৎ: পৃথিবী হইতে যন্তই উধ্র্বেষাওয় যায়, ততই ওঞ্জন কমিতে থাকে ; 

অবশেধে তাহার আকর্ষণ-শক্তি মোটেই বুঝা যায় না। 

এই অবস্থাকে বৈজ্ঞানিকেরা %22510 আরো” খলিয়া অভিহিত 

করিয়াছেন! 

অতএব দেখা যাইতেছে, কোন স্তুপ বস্তকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে উধ্র্ে 

ভুড়িয়া দিলে পথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাহার বেঙ্গায় অকর্মণ্য হইয়া 

পড়ে। 

বৈজ্ঞানিকের! ঠিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ঘণ্টায় ২৫,*০০ মাইল বেগে 

উধ্বলোকে ছুটিতে পারিলে পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ করা ধায়। ইহাকে 
“মুক্তিগতি” ( 7:5081796 ড৬০10015 ) বলে। 

“05 ৮5109016513 25,000 20. 0১10. 200. 15 091150 00০ ৬০109০165 

01 508/০.,১-71010, 0,931, 

গভি-বিজ্ঞানের এইসব আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা এখন গ্রহ ভ্রমণের 

( [00060019119 6075 9181)0) জন্য দিনরাত মাথা ঘামাইতেছেন। তাহার! 

বলিতেছেন, এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে হখন পৃথিবী হইতে মান্ুষ গ্রহে গ্রহে 

ভ্রমণ করিবে। গ্রহ-অভিধানের জন্ত ইতিপূর্বেই রকেট ([২০০5০£) স্যি 

হইয়া গিক্বাছে। এখন বড় বড় 555281১1”” নিমিত হইতেছে । চন্দ্রলোকে 

(1001১) এবং মঙ্গল গ্রছে (85) যাইবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্ট। 
চলিতেছে । আগামী ১৯৭১ সালের জুন মাসে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে এই 

অভিযান শুরু হইবে।* সম্প্রতি জনৈক ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ঘোষণ! 
করিয়াছেন £ 

* বৈজ্ঞাঁণকাদগের নভোভমণের স্বপ্ন সফলতার পথে অনেকদূর অএসর হইয়াছে। গত 

ই1১০।১৭ তারিখে রাশিয়। একটি কৃত্রিম উপগ্রহ (5%911169 ) আকাশে উড়াইয়াছে। উপগ্রহট 
ঘন্টাঞজ ১৭,০০০ মাইল ছুটধা মহাণুশ্যের মাঝে প্রতিবারে এক ঘণ্ট। ৩৫ মিনিটে পৃথিব'কে পদক্ষিণ 

করিয়াছে । রকেটের গতি ঘন্টায় ২৭,০*" মাইল বর্ধিত করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র ও 

মঙ্গল গ্রহে আভযান করিবে । 



৪৩৩ 'মি'রাজ কাঁ? 

[700 101:558555 106. 38০0150 0০০০০, [62155 51990 010 

10217 01 2610158206108] 50161070068 7856 1971] 51701210 170911 0106 

06110 12 ও 508.0651510 7111 2০000. 001 0116 2210) 00 2 

510 00 10110865 006 17681). [07, 0109০00 5616005 1971 10208555 

61)2 161961৮2 70951010195 06 006 6৮০ 10191)555 (1৮819 820 

৬210705 ) 10 [০£জানে 00 0106 52107 200. 2901) 01016] 21068 

টেট 2াযাটিন] 50001551076 006. 10090 10৮0131812]16 ৪6 01006 01105.) 

--(031109620 110100 0810151817 00351:5615+১ 0960 29.9.50)” 

অতএব দেখা যাইতেছে মাধ্যাকধণের যুক্তি দ্বারা মিরাজের সম্তাণনাকে 

নির্ধারিত করা যাইতেছে না। 

হযরতের দ্বেছ কি জড়ধমা ছিল ? 

হযরতের সপরীরে আকাশ-ভ্রমণকে ধাহারা বিশ্বাম করিতে চান না, 

তাহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, জড়দেহ লইয়া নভোলোকে পৌছান 

অসম্ভব। কিস্তু আমাদের কথ! এই : হযরত মানব ছিলেন বলিক্াই যে 

তাহার দেহ আমাদের ন্যায় জড় উপাদ্দান-বিশিষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ কী? 

বুনিয়াদ বাঁ জাত এক হইলেও প্রত্যেক বস্তর প্রকারভেদ তো আছে। 

কয়ল! হইতে হীরক প্রস্তত হয়, এবং উভয়ই পদার্থ; কিন্তু তাই বলিয়া 
কয়লা ও হীরক কি এক বস্ত? নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া সমস্ত পদার্থের 

ধর্ম যে সর্বত্র একইরূপস থাকে, তাও নয়। কাচ একটি জড় পদার্থ; বাধা 

দেওয়া জড় পদার্থের ধর্ম। আমার ক্মাডল উহ! ভেদ করিয়। যাইতে পারে না 

অমনি পে বাধা দেয়; কিন্তু কোন আলোকরশ্মি দেখিলেই সে সসম্মানে 

তাহার জন্ব নিজের দেহের ভিতর দিয়াই পথ ছাড়িয়া দেয়। আবার 

অনেক অহচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া সাধারণ আলে! প্রবেশ করিতে পানে 

না1। কিন্তু যদি উহাদের উপর রঞ্জন-বশ্মি (50২85) নিক্ষেপ করা 

যায়, তবে সে উচ্ছা্দিগকে ভেঙ্দ করিয়া চক্য়া যায়। সাধারণভাবে দেখিতে 

গেলেও একই পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় থাকিতে পাবে। কঠিন, তরল এবং 

বায়বীয়--পদার্থের এই তিন বপ। পান ঘখন কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন 

বরফের আকার ধারণ করে, এবং তাহ! দিয়া বাড়ি-ঘর পরন্ত তৈয়ার করা 

চলে। যখন তরল অবস্থায় থাকে, তখন আবার ইহা হ্বতগ্ব রূপ ধাবণ 
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করে। আবার এই পানিকেই বাম্পাকারে পরিণত করিলে দে আমাদের চোখের 

অলক্ষ্যে মেঘলোকে উড়িয়! যাইতে পারে। এন্সূপ অবস্থায় পানি সম্বন্ধে যদি 

বলি যে, পানি দ্বার! বাড়িঘর তৈরী কর] যায না, অথব। পানি কখনও উড্ভিয়। 

যাইতে পারে ন, তৰে কি আমার্দের কথা সত্য হুইবে? কাজেই আমরা 

কোন পদার্থকে যে-বেশে দেখিতেছি, তাহাই যে উহার একমান্ত্র সত্য রূপ, তাহ! 

নাও হইতে পারে। 

অতএব, আমাদের কথা এই, বাহির হুইতে হুযরতকে জড়দেহী 

মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে হয়ত তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না। 
পদার্থের যাহা সার-লেই জ্যোতিঃ বা নুর ছার|ই তাহার দেহ গঠিত ছিল। 
এইজন্ই প্রবাদ আছে: আল্লার নূরে মুহম্মদ পয়ৰ।, মুহম্মদের নূরে সারাজাহান 

পয়দা । 

আল্লার নূর হইতেই যে হযরত মুহম্মদের স্থষ্টি, ইহা। শুধু আমাদের কথা 
নয়; হযরত নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সহি হার্দিস হইতে জান! 

যায় হযরত বলিতেছেন £ 

“আনা নূরুল্লাছে ওয়া কুন্ধু শাইইন মিন্ নৃত্ী |” 

অর্থাৎ: আমি আল্লার নূর এবং সমুদয় বস্ত আমার নূর হইতে স্থ্ট। 
অন্যত্র তিনি বলিতেছেন £ 

“আউয়ালো না খালাকাজন্ু নূরী |” 

অর্থাৎ; আল্তাহ্ সর্বপ্রবার যাহা স্থষ্টি করেন; তাহা আমার নৃর। 

কুরআন পাকেও আল্লাহ্ বলিতেছেন £ 

“কদ্ যা'কুম মিনাল্লাহে নূর গু কিতাবৃম্মুবিন |” (৫2১৫) 
অর্থাৎ: নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসিয়াছে আল্লার নূর এবং তাহার কিতাব । 

হযরতের দেহ যে জ্যোতির্য় এবং অনন্যসাধারণ ছিল, তাহার আরও 

প্রশ্মাণ আছে। বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থ হইতে জান! যায় £ 

(১) হুষরতের দেহের কোন ছায়া! ছিল না। 

(২) হযরত সম্মুখে যেরূপ দেখিতেন, পিছনেও সেইরূপ দেখিতেন। 

(৩) আলোকেও যেরূপ দেখিতেন, অদ্ধকারেও সেইরূপ দেখিতেন। 

(৪) হযরতের দেহের কোন ভাবত্ব ছিল ন|। 

এই সমস্ত তথ্য হইতে অনুমিত হয় ধে, হযরতের দেহ আমাদের 

মত স্থল উপাদানে গঠিত ছিল না; তাহার দেহগঠনের উপাদান ছিল 



৪৩৫ মিরাজ কী? 

নূর বা জ্যোতি: এই কারণেই শ্ুল দেহ লইয়াও তীহার পক্ষে আকাশ-ভ্রমণ 

লন্তব হইতে পারিয়াছিল। 
ঘি ধরিয়াও লই যে, হষরতের দেহ জড়পদার্থ (0266: ) ছবারাই গঠিত 

ছিল, তাহাতেই বাকী? মাঙ্গষের দেহ শুধু জড় উপাদানেই গঠিত নয়, তাহার 
মধ্যে চৈতন্য (91:10 ) বা প্রাণশক্তি (110)-ও তো আছে । এই প্রাণশক্তিই 

চিরদিন জড়ের উপর প্রভুত্ব করিয়া আদিতেছে। চিদশক্তিসম্পন্ন মানুষ ইচ্ছা 

করিলে তাই জড়জগতের নিয়ম-কানুন উল্টাইয়! দিয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে 
পারে। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 917 190365 ]1675 এ-সম্বন্ধে 

কী বলিতেছেন, দেখুন £ 

100 885 0020 00100. 5811)06 1107001706 [2906619 [১0৮ 10200 17- 

55 85 9,0057110 29 €0 ৪৪5 0726 20110. 08106 10 1000106 10993১১” 

অর্থাৎ £ কল্পনার উপর আমাদের মন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, 

এ কথা বলা যেমন বোকামি, পদার্থের উপর মনের কোন শক্তি নাই-_ 

এ কথ] বলাও ঠিক তেমনি বোকামি । 

ইহাই যদি সত্য হ্য়, তবে বিরাট প্রাণশক্তিসম্পঙ্গ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গন্থরের 

নিকট তাহার জড়দেছ কেন আকাশ-ভ্রমণে বাধার সৃষ্টি করিবে? 

মিরাজ কি আধ্যাত্মিকশাবে সাদিত হইয়াছিল? 
আমাদের পরবতী বিচার্ধ বিষয় এই £ মি'রাজের ঘটনাবলী! আধ্যাত্মিক 

উপায়ে সাধিত হইয়াছিল কি না। ঘটনাটি যে আধ্যাত্মিকের পধায়তুক্ত 

ভাহাতে আর সন্দেহ কী? এমন অদ্ভুত ব্যাপার নিশ্চয়ই সাধারণ ইন্লিয়া- 
ভূতির গোচরযোগ্য নহে। কাজেই মিরাজকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলিতে 

আমাদের আপত্তি নাই ঃ তবে সেই সংগে আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, 
হযরত যখন সশরীরে সঙ্ঞানে সচেতন অবন্থাতেই এই মিরাজ 

সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া আমর প্রমাণ পাইতেছি এবং সশরীরে 
নতোভ্রমণ খন অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়, তখন খামাখা আমরা ইহার 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুজিতে যাইব কেন? ব্যাপাবটি শুধু আধ্যাত্মিক হইলে 
শরীরতঃ ডধ্বেপ্রয়াণের কোন আবশ্তকই হইত না। একস্থানে বলিয়া, 

ধ্যানযোগেই তো! আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করা যায়। মিরাজ এ-প্রেণীর 

সিষিলাভ লছে-ইহা আরও ব্যাপক ও গভীর--ইহা সত্যের বাস্তব 



বিশ্বনবী 8৩৬ 

উপলব্ধি--অথবা সত্যদর্শন। থিি'রাজ-রজনীতে আল্লাহ নিজের মহিমা এবং 

সথষ্ট্িলীলার গৃঢ় রহল্দের সহিত তাহার প্রিয় হাবিবকে সব দিক দিয়া পরিচিত 
করাইয়] দিয়াছিলেন। দোযখ বেহেশত.) আরশ-কুর্সা ইত্যাদি সমস্ত রহস্যের 
স্বারই সেদিন তিনি উদঘ।টিত করিয়া! আপন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন। এই পুর্ণ 

পরিচয় বা দিব্যদর্শনই ছিল মি*রাজের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠ । 

মিরাজ কী ন্বষ্লী? 

মিরাজ নিশ্চর ম্বপ্ন নছে। ম্বপ্র অভি নিম্স্তরের দিনিস। আবশ্ব 

স্বপ্পে্ 'অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় প্রতিফপিত হয়ঃ বিশেষ করিয়। নবী- 

রহ্নলদিগের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা তন্ন না। কিন্ত ইহা সত্বেও আমরা বলিতে 

বাধ্য : শ্বপ্লের স্বান অতি নিম্নে । উহ] পরিপূর্ণ সত্যদর্শন নহে, উহা! সত্যের 

আভান মাত্র । মিরা নিশ্চয়ই এবপ হ্বপ্র ছিল না। স্বপ্রই যদি হইবে, তবে 

ইহ] লইয়া এত আপত্তি উঠিবে কেন? হযরত যদি বলিতেন: আমি রাত্রে 

এইরূপ একটি শ্বপ্প দেখিয়াছিলাম, তাহা হইলে লোকদের তাহা অবিশ্বাম 

করিবার কী কারণ থাকিতে পারিত ? ব্যাপারটি তে সেইখানে মিটিক্া যাইত। 

সশরীরে গিক্সাছিলেন এবং ম্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছিলেন বলাতেই ত যত 

আপন্তি! হযরত শুধু এরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এইরূপ কথা কুরআন- 

হাদিসেও নাই। 

মিরাজ ও কালের প্রশ্ন 

মিরাজ সম্বন্ধে যাক্গারা সন্দেছে করেন, তাহাদের নিকট কালের প্রশ্নও 

একটা বড় যুক্তি । বিবরণে প্রকাশ, হযরত যখন বোরাকে চড়িয়া রওয়ানা 

হন, তখন তাহার অজুকরার স্থান হইতে অজুর পানি যেরূপভাবে গড়াইস্স। 

যাইতে দেখিয়া! গিয়াছিলেন. ফিরিয়া আপিয়। ঠিক সেইব্ূপভাবেই গড়াইয়। 

যাইতে দেখিলেন। নিমেষের মধ্যে কি করিস্জা এত বড় কাণ্ড ঘটিল? 

ইহ] হইতেছে অন্দেহবাদীদের প্রশ্ন । কিন্তু যে-বিজ্ঞানের বলে তাহারা 

ইহ] অবিশ্বাম করেন, সেই বিজ্ঞানই ত বলিতেছে ঘে, সময়ের স্থির! 

কিছুই নাই, উহা আমাদের একটা মনের খেয়াল মাত্র। সময় সম্বন্ধে 

আমাদের ধারণ! বা হিসাব একেবারে ভুল। ষে-হিসাবে কোন ঘটনাকে 

আমরা নির্ণপ করি, প্রকৃতি দে-হিসাবের ধার ধাবে না। আল্লার ঘড়ির সঙ্গে 

আমাদের ঘড়ি মিলে না। অন্ত গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল। কাজেই 



৪৩৭ মিরাজ কী? 

যে-ঘড়ি আমাদের একাস্তই মনগড়া! এবং যাহার কোনই মূলা নাই, তাহাই 

লইয়া মি"রাজের সময় নির্ণর করিতে যাওয়া আমাদের খুবই অন্তায়। 
বৈজ্ঞানিকের! তো পরিফারই বলিয়। দ্রিয়াছেন : ম্বভাবে্র প্ররূত সমদ্স (756 

09১ 06 90016 ) আজও তাঁহারা জানেন না। কাঙ্জেই সময়ের প্রশ্থ 

মোটেই এখানে যুক্তিযুক্ত নয় । 

সময় সন্গদ্ধে আমাদের ধারণা যে ঠিক নয়, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা 

এখন একমত । দর্শকের নিজস্ব গতির উপবে কালের গতি নির্ভর করে। 

একস্থানে টীাড়াইন্বা থাকিলে যেভাবে কোন ঘটনাকে ঘটিতে দেখিব, 

দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া গেলে সে-গতিতে দেখিব না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি 
তাহার ইচ্ছামত যে-কোন বেগে শৃন্তলোকের মধ্য দিয়া উড়িয়া যাইতে 

পারে । সে ধর্দি আলোকের গতি অপেক্ষা কম গতিতে ছুটে, তবে দেখিবে 

স্বাভাবিকভাবেই সব ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে; অর্থাৎ সমন সম্মুখের দিকে 

অগ্রসর হইতেছে । অন্ত কথায় £ রবির পর পোম, সোমের পর মঙ্গল 

আসিতেছে । সে ধর্দি আলোকের লম-গতিতে, অর্থাৎ প্রতি মেকেণ্ডে ১,৮৬১০** 

মাইল বেগে ছুটিতে পারে, তবে দেখিবে সময় স্তব্ধ হইয়! দাঁড়াইয়া আছে অর্থাৎ 

সকাল কি সন্ধ্যা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আবার আলোকের গতি অপেক্ষা 

বেশী ত্রুত যদি সেছুটিতে পারে, তবে দেখিবে, সময়ের গতি উল্টা দিকে 

চলিতেছে, অর্থাৎ কোন ঘটনা ভবিষ্যতের দিকে না গিয়া পিছাইয় যাইতেছে, 

অন্য কথায় £ রবির পর শনি, শনির পর শুক্র আমিতেছে। 

ইহার দ্বার! বুঝ1 যায় যে, গতির তারঙম্যে সময়ের তারতম্য ঘটিয়া যায়। 
এ সম্বন্ধে জনৈক অতি-মাধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন ঃ 
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অর্থাৎ; আলোকের গতির ধত কাছে যাওয়া যায়, ততই যখন সময় ক্গঈথ 

হুইয্রা আপে, তখন ইহা! একরপ হ্বতঃসিদ্ধ যে, আলোকের গতি অপেক্ষা 

বেশী দ্রুত গতিতে গেলে সময় উ্টাদদিকে বহিবে। 

জনৈক কাব্য-রসিক বৈজ্ঞানিক আলোকের এই বিচিত্র গতিকে একটি ছোট 

কবিতায় চমত্কার রূপ দিয়াছেন £-- 
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৬10 50810 09৮০] 10110106856] 0021) 118176 

১116 ৫6081620 002 08.5) 10 2 [21100505117120 ভ৪.ড) 

4৯180: 08002109201 01 018০ 1915৬1005 181£1)0.+ 

অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন ষে আপগোকের গতি অপেক্ষা বেশ 
গতিতে কেহই যাইতে পারে না। অন্ত কথায় আলোকের গতি সর্বোচ্চ 

গতি এবং ইহাই ঞ্রধগতি (£১53014606 )। কিন্তু অধুনা এই মত পরিত্যক্ত 
হইতেছে । 

1701010 1,0121)0 (3004 ৬৮1 বলেন £ 

£৬/০এ]৭ 1002 0933 1 00601 05210 ০০০৪৫০0 £6 50106 ]9.% 

৪.0 021000185690650 01086 0106 ৮০10016ড 0: 1121)6 15 1000 205010006 ?” 

(57802778৮61) 

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ 

012 50155021005 01 010০ 50260. 0: 11610617985 108210 ০1791127550 

12052108015 -*4৯ 70000698১05 01500150 ৮0 108,5 5000160 615০ 50০- 

1000 101 0৮21 2, 00002 02, ০০0গ 7. 02 01055 5855 01026 

010০ 21169520 00105020506 115110 15 010.50010001050 05 0198615৪- 

(1075, (908০2112৮61, 0. 180-181] ) 

বস্ততঃ আলোকের গতি অপেক্ষা মনের গতি ঢের বেশী। কাজেই 

আলোকের গতিই যে সর্বোচ্চ গতি, এখন এ কথা মান। যায় না। 

মিরাজ ও নৃতদ খি্ডান 

স্থান, কাল এবং গতি সম্ম্থে নৃতন বিজ্ঞান আরও অনেক নৃতন তথ্য 

আবিষ্কার করিয়াছে। সেসম্বন্ধে আমাদের একট! মোটামুটি জ্ঞান থাক] নিতান্ত 

প্রয়োজন ; অন্যথায় মি'রাপের ম্যায় ছুর্বোধা ঘটনার ত্বরূপ গু প্রকৃতি আমরা 

কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। 
নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে খানিকট1] আলোচনা! করিতেছি £ 

(ক) দর্শকের গতির তারতম্বে বস্ত বা ঘটনার স্থান-নির্ণয়ে তারতঙ্য 

ঘটে। 

. ০ ০5205 00০70010626 0065 5800৩ 019০6, 006 26 ০ 
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৫1065121)00000061505) 6000. 010 00806 ০৫ 1৩ 0৫ 065 0561: 

11] 102 50155606720 ৪৪ 0০0611178৪6 0196161)6 01908, 1 

৮1০৮/60 05 20901306]1 00561551 1 2 01210650906 01 219 176- 

6156 508625 0: 100010128,--(001086-৬/07715156.125010) 0.9) 

অর্থাৎ একই স্থানে, কিন্ত বিভিন্ন মুহূতে, সংঘটিত ছুইটি ঘটন! বিভিন্ন গতিতে 

দেখিলে দর্শকেরা বিভিন্ন ব্ূপে দেখিবে। | 

মনে করুন £ ভ্রত একখানি চলস্ত ট্রেনের খাবার কামনায় জানালার 

ধারে একটি টেবিলে বিয়া এক সাহেব খানা খাইতেছে। খাওয়া শেষ 

হইয়া! গেলে সাহেব মিগারেট ধরাইল। পাশেই খানপাম! দ্রাড়াইর়া1 ছিল। 

মে দেখিল : ছুইটি ঘটনাই ( খান। খাওয়া! ও সিগারেট ধরানো ) একই স্থানে 

সংঘটিত হইল। ইহা সম্ভব হুইল এইজন্য যে, ট্রেনের গতি, সাহেবের 

গতি এবং খানসানার গতি সমান ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটিই যদি লাইনের 

ধারে পাঁচ মাইল বাবধানে অবস্থিত দুইটি গুম্টি ঘরের নিশানধারী ছুই জন 

চৌকিদার লক্ষ্য করে, তবে প্রথম জন দেখিবে সাহেরটি খানা খাইতেছে, 
দ্বিতীয় জন দেখিবে সাহেব সিগারেট ধরাইতেছে। আর এই ছুইটি ঘটনার 

মধ্যে অন্তত: পাঁচ মাইলের ব্যবধান ঘটিন্ন] গিয়াছে। চলম্ত গাড়ীতে থাকিয়া 

খনসামা দুইটি ঘটনাকে একই স্থানে সংঘটিত হইতে দেখিয়াছে, কিন্ত 

মাটির উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছুই জন চৌকিদার ঘটনা ছুইটিকে ছুই 
বিভিন্ন স্থানে ঘটিতে দেখিয়াছে। দর্শকের গতির তারতম্যই এই পার্থক্যের 

কারণ। 

(খ) একই সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, সংঘটিত ছুইটি ঘটনা দর্শকের গতির 

তাবুতম্যে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইতেছে বলিয়া] মনে হইবে। 

“ [০ ৩৭009 9০০70101176 80 0106 52005 1000101)0 (15. 510)0110- 

0809115]5 ) এট ৪0 ৫106161)0 1019065১ £1012 016 00206 0£ 12৬ 

০0 0706 05652] 111 70৪. ০0115106160. 25 0০০11770176 ৪ 

91721626 2001001015 5 16 9195760 105 218061)21 01096167110 2 
01621210 50866 01£ 0096101.”-- (0519) 

দৃ্াস্তম্বরূপ বলা ধায় মনে করুন উপরিউক্ত চলস্ত ট্রেনের সাহেবেটি 
ধখন সিগারেট ধরাইল, ঠিক সেই মুহূর্তে ডাইনিং কারের অন্য কোণে অবস্থিত 
আর একজন সাহেৰও সিগারেট ধরাইল। খানসামা দেখিল একই সময়ে 
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চুইটি ঘটনা! ঘটিল। কিন্তু এই ঘটনাটিই যদ্দি মাটিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় 

কোন লোক দেখে, তবে সে দেখিবে একজন সাহেব অন্য জনের চেয়ে কিছু 

আগে পিগারেট ধরাইয়াছে ; অর্থাৎ দুইজনের সিগাবেট ধরাইবার মধ্যে 

ব্যবধান ঘটিয়! গিয়াছে । 

স্থান এবং কালের ন্তায় গতিও আপেক্ষিক । নিদিষ্ট কোন গতির কথা 
কেহই বলিয়! দিতে পারে না। একটি দৃষ্টাত্ত দেখুন £ 

মনে করুন, একখানি ট্রেন ঘণ্টায় ৫* মাইল বেগে ছুটিতেছে। একটি 

যাত্রী তাহার কামর] হইতে হাজির হইয়া! খাবার গাড়িতে (01171775 ০2) 

যাইতেছে । তার এই চলার গতি কত? সে দেখিল: ঘণ্টায় সে ছুই 

মাইল বেগে যাইতেছে । কিন্তু রেল-লাইনের ধারে কোন বাড়ির জানালায় 

দাড়াইয়া ঘদ্দি একটি লোক এই চলস্ত গাড়ির দিকে তাকাইয়। থাকে, তৰে 

সে কী দেখিবে? মে দ্বেখিবে লোকটি ৫* মাইল বেগে যাইতেছে অর্থাৎ গাড়ির 

গতির সমগতিতেই সে চলিতেছে । আবার মঙ্গল গ্রহ হইতে দেখিলে দেখা 

যাইবে পৃথিবীর আহ্কিক গতির ্লমগতিতেই অর্থাৎ (ঘণ্টায় ১০০ মাইল ) বেগে 

লোকটি ছুটিয়! চলিয়াছে। 

লোকটির প্রকৃত গতি তাহ! হইলে কত? 

(গ) গন্তির উপর থাকিলে সময় অন্বাতাবিকরূপে খাটে! হইয়া ধায় £__ 

”৪000056 5০০ 06০116ণ0 00 1516 01072 06 10176 98606111065 0: 

91109 10101) 15 26 2. 01502150201 101)০ 115100-565215 £010 00০ 

59181 55502122100 052 1001 5০901 €111 2. 10010565171] 01086 0212 

[010৮০ [91700102115 7161) 00০ 5702650 0: :1161)6. 16 ৬০৪1 ০০ 

[09008] 00: 500 00 03100 0026 00 10000 £:10 00 91115 200. 

08০01 0010 (216 590. 26 12850 21851006210) 2815 2,200. 500. 70010 

72 11001176000 2916 10 9০0৪ ৮1: 1815০ 0০০] 5010015. 11791 

020০800100১ 00৬251১ আ০৪14 ০০ 20501010615 010156065581% 1 

00০ 7750199,01910 06 চ010: 19016051510 00805 10 00551912 0: 

০ €০ 08৮61 80 05211]15 010০ ৬০19০105 ০0 1181), [0 12005 11 

3০00 259৮2 601 59101)15 26 ০99৮99১9১৪9 062 ০620 0: 017 

59960. 01 1151)05 ৮০০ ভ15০52001)৭ 5০1 1)29115 501: 1013858 

3001: 01£650102 00 5০00: হ061709] 09055 আ111 ০৪ 310৫ 
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[8০ 562161706 [16107 6510) 71817 8102 01581608506 5017 111 1056 

1661 16905 601 101001৮7112 ৮০ 91010185005 012 0156. 01 026 

17105 01217616১00 275 ঠায় 2 1)0তড 270 58106170206 116196 

81006]: 1011015 500. 11], 10 211 0102611165) 02 78010 02 62101 12 

01002 0017 এহাওভাত 8৮ 20 17162025০00 11] £৪6 8018 5721:01:156 

16 চ0 10956 1018906515 075 123 06 151901৮105১ 500 111 ঠা 

01) 811151138 19000 0086 5০০] 17161809800. 161561555 10856. 21৮62) 

ড০০ 80 95 10956 19 07০ 17161506112 199065 2190 19852 286615 

6570 420776195 101)000 চ০00, 060০210356 5010 21০ 618৮6111798 2 
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ভাবার্থঃ মনে করুন আপনি “সাইরিয়া' গ্রহে বেড়াইতে ধাইবেন। 

পৃথিবী হইতে সাইরিয়াদের দূরত্ব ৯ আলোক বৎসর, অর্থাৎ ৫৪ লক্ষ-কোটা 

মাইল। অন্য কথায়: যর্দি আপনি বকেটশিপে যান, তবে সাইবিয়াম 

গ্রহে পৌছিতে পৃথিবীর সময়ান্ুলারে শ্মাপনার নয় বৎসর লাগিবে। ফিরিয়া 
আমিতেও আরও নয় বৎসর লাগিবে। এত দীর্ঘগ্রবাসে প্রচুর রসদপক্জ 

নিশ্চয়ই আপনি সঙ্গে লইতে চাছিবেন। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন হইবে 

ন। সমক্ব এত সংকুচিত হইব! যাইবে যে, এই ১৮-বৎসর আপনার ঘড়িতে 
১২।১৩ ঘণ্টার বেশি বলিয়! মনে হইবে না। আপনি যদ্দি পৃথিবী হইতে 
সকালবেলায় চা খাইয়া রওয়ানা হন, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌছিয়। 
আপনি হুপুরের লাঞ্চ খাইবেন। লাঞ্চ খাইয়াই যদ্দি পৃথিবীর দিকে ধাত্র! 

করেন, তবে গৃছে ফি'রয়া আপনি রাতের খান1 (ডিনার ) খাইতে পারিবেন। 

অর্থাৎ আপনি ত্রান্রি ৮1৯ টায় ফিরিয়া আসিবেন। আপনার বেলায় তে! 
এইকব্ধপ। কিন্তু পৃথিবীতে পরিত্যক্ত আপনার শ্ত্রী-পুত্র দেখিবে : তাহাদের 
১৮ ব্থ্সর খা হইয়া গিক্সাছে। কাজেই তাহার ইত্যবসরে ৬৫৭টি ভিনাবু 

খাইয়।৷ ফেলিয়াছে। 
এ 
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এই সব অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত অবাক 

হইবেন। কিন্ত ইসলামের কাছে ইহা কোনই নৃন কথা নয়। ১৪০ 
বৎসর আগেই পবিত্র কুরআনে সময় সম্বন্ধে আল্লাহ্ ঠিক অনুরূপ কথাই 
বলিয়াছেন, দেখুন £ 

“তুমি কি ভাবিয়াছ সেই ব্যক্তির কথা যে একট! গ্রামের মধ্য দিয়া 

যাইতেছিল, হঠাৎ মে গ্রামটি ধসিম্না পড়িল। লোকটি বলিল, কিরুণে 

আল্লাহ, পুনরায় এর অধিবাসীর্দিগকে জীবিত করিবেন। তখন 

আল্লাহ্ লোকটির মৃত্যু ঘটাইলেন এবং একশত বৎসর দেই অবস্থায় 

রাখিক্কা তাহাকে পুনজবিত করিয়া বলিলেন: তুমি কত দিন এইরূপ 
(মৃত) অবস্থায় ছিলে? লোকটি উত্তর দিল: এক দিন বা তারও 

কম। আল্লাহ্ বলিলেন, না, তুমি একশত বৎসর মৃত অবস্থায় ছিলে। 

কিন্ত তোমার খাছ্য ও পানীয়ের প্রতি তাকাও, উহা অবিকৃত অবস্থায় 

রহিয়াছে, অথচ তোমার গাধার প্রতি চাহিয়া দেখ। ইহ] এই উদ্দেশে 

যাহাতে আমি তোমাকে অন্যান্ত লোকদের জন্য নিদর্শন করিতে পারি। 

এবং গাধার অস্থিগুলির প্রতি তাকাও, দেখ কি প্রকারে আমি সেগুলিকে 

জুড়ি এবং উহাতে মাংস পরাই। যখন এই ঘটনাগুলি তাহাকে স্পষ্ট 

দেখান হইল, সে বশিয় উঠিল, আমি বুঝিপাম, নিঃসন্দেহ, আল্লাহ, 

সর্বশক্তিময় |” | (২২৪৯) 
সরা “কাহফে' বণিত *'আসহাব-কাহ ফের” কাহিনীও এখানে শ্বরণীয়। 

গু£ার মধ্যে সাত বাক্তি ৩০০ বৎসরেরও ভধ্বকাল ঘুমাইয়] ছিল। কিন্তু এত 

দীর্ঘ সময় তাহাদের কাছে এক দিনের বেশি বলিয়া মনে হয় নাই। 

এই সব সাংকেতিক ঘটনা হইতে এই সতাই প্রতিপন্ন হয় যে, সময় সম্বন্ধে 

আমাদের ধারণ। বা জ্ঞন আপেক্ষিক (1518101৮5 )। এক-এক অবস্থায় সময় 

এক-এক রূপ ধারণ করে, কাজেই পময় সম্বন্ধে কাহারও ধারণা কাহারও 

সহিত মিলে না। অন্য কথায় ঃ সমক্ষের প্রভাব সকলের উপর সমান নহে । 

এই জন্যই আইন্স্টাইন বলিক্ষাছেন যে, ই্রাগার্ডটাইম বলিয়া কোন টাইম 

নাই, সব টাইমই লোকাল (71676 15 730 5687)0810. (1052১ 91] 01016 

£5 10081,” )। 

বন্ততঃ স্থান, কাল, মহাকর্ষ বা গতির প্রশ্ন লইয়া] রনুলু্লার সশরীরে 

মিরা আর এখন অবিশ্বাস কর! চলে না। বরং অবস্থা এখন এরূপ 
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ধাড়াইয়াছে ধে, মি'রাজে বিশ্বাপ ন! করিলে বর্তমান যুগের কোন বৈজ্ঞানিক 

তথ্যই আর বুঝ! যাইবে না। এখন নতোভ্রমণের বা গ্রহ-বিহারের 

€ 15660150600:5 1256 বা 508০5-0556]1-এর ) যুগ আসিয়াছে। 

পৃথিবী হইন্ডে ৪১৪০৪-91:10-এ চড়িয়! বৈজ্ঞানিকেরা, চন্দ্রলোকে এবং মজলগ্রহে 

ঘাত্রা করিবে-_ই্ছাই বিজ্ঞানের নবতম সাধনা । এষ “স্পেস্-শিপ? বা 'রকেটের' 

সঙ্গে 'বুরাকের? কত নিকট সম্বন্ধ! অথচ, আশ্চর্ষের বিষয়, “বুরাকের, কথ! 

ৰলিলে তাহা ধর্মী অন্ধবিশ্বাস হয় আর “রকেটের' কথা বলিলেই তাহা নিরেট 
বৈজ্ঞানিক সত্য হই] দাড়ায় ! 

আর একটি দৃষ্টাস্ত দেখুন । 
"[,56 05 5000956 01786 5 10110৬৮ 0:091500116)9 1809101156৪, 00915 

50101) 29 10125 ৬০07০ 20 ৬৬ ৫115 1560 018 (13617 ৮০058.828 0০ 

10০ 0000119 51501010 05 5272 0 1060 508০2 10) ও ৮10০1 0206 

০2০ 01000528060 1655 08817 11106 [৪005 250 0: ৪ 281 

02 70:0)200112 5150010 0০ ০8061761110 8 ০০000 0 075 £810- 

€1017 01 50206 5081 200. 10০6 508 81:08100 8100 82106 102,010 60 

28100, 0106 10810 01) 5620014 006 01 1015 57611) আ০010 0০ ০ 

5০৪15 01021) 006 196 ৮৮০1৭ 970 002 ড0110 ০ 170150120 

55818 01921. 

-107855 145530105 1 71056061129 05 7040 5, 9105301), 

অর্থাৎ £ মনে করুন একটা ফাপা চোঙের ভিতরে একটি মানুষ পুরিয়! 
আলোকের বিশ-সহম্রাংশের এক তাগ কম গতিতে উধের্ব ছুড়িয়া 
দেওয়া হইল। এক বৎসর চলিবার পর চোঙাটি ঘি কোন তারকার 
আকর্ষণে পড়ে এবং ধূমকেতুর মত সে যর্দি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া 
আনিয়া পুনরায় সেই চোঙাটিকে পৃথিবীতে নামাইয়। দেয়, তবে লোকটি 

চোগা হইতে নাষ্িয়া দেখিতে পাইবে তাহার বয়স মাজ্র ছুই বৎসর 

বাড়িয়াছে, কিন্তু ইত্যবসরে পৃথিবীর ২** বৎসর অতিবাহিত হইয়া 

গিয়াছে । 
এই রূপহ্থীন জগতকে দেখিবার জন্যই হযরতকে বস্ব-জগত হইতে বন্ধ দূরে 

ষাইতে হুইয়াছিল। দে জগৎ দক্বদ্ধে বৈজ্ঞানিকের! কী বলিতেছেন, দেখুন £ 
গছ 056 6205 00015058176 16810050806 0558585 00 20জ? 
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18৮16961018 00 10107861: 015865 00805 00200215130 

€31562105 118150 15 10000052016 2150 ০172178৩ 18 11000985101, 

শু")03 086 105%7 2702.01)610080109 16803 10 ৪ 508662 011100515 

11056 076 5010% 612010109] 00106190101 06 1762. 218,” 

»785 [,5950189 1চ। 810512118, 

অর্থাৎ £ সেই অ-পাধিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নীচের দিকে টানিয়! 

নামায় না, পদ্দার্থ বলিয়। সেখানে কিছুই নাই, আলোক সেখানে অচল, 

পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব । কাজেই নুতন গণিত আমাদের দ্বর্গের প্রচলিত 

ধারণার কাছেই লইয়। যাইতেছে । 
অতএব আমর দেখিতে পাইতেছি, স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত 

ধারণাই মিরাজকে বিশ্বাস করিবার প্রধান অন্তরায় । স্থান-কালের ধারণা 

পরিবতিত হইলেই মিরাজ সম্বদ্ধে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহই 
জাগিবে না। 

মিরাজের তাৎপর্য 

পূর্বেই বলিয়াছিঃ জগৎ জুড়িয়া সসীম ও অসীমের লীলাখেলা 
চলিয়াছে ; সাস্তের মধ্যে অনস্ত এবং অনন্তের মধ্যে সাস্ত আসিয়া লুকোচুরি 
থেপা করিতেছে । সাস্ত ও অনন্ত চায় পরম্পরকে উপলদ্ধি করিতে । 

মিরাজ হযরতের জীবনে সেই মহা উপলব্ধি। কেবলমাত্র সীমার মধ্যে 

বসিয়া আমরা যখন সসীমকে সত্য কারিয়া চিনিতে পারি না, শুধু অসীমের 
মধ্যে থাকিয়াও সেইরূপ অসীমকে চেনা যায় না। আমরা যখন কোন 

ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকি, তখন ঘরকে কি সত্য করিয়া চিনি? সম্পূর্ণ চেন 
চিনিতে হইলে ঘরটিকে ভিতর হইতেও দেখিতে হয়, বাহির হইতেও দেখিতে 

হয়। অনীমের পরিপ্রেক্ষণায় সসীমকে না! দেখিলে এবং সসীমের পরিপ্রেক্ষণায় 

অনীমকে না দেখিলে কাহারও পরিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না। অষ্টাকে চিনিবার জন্ত 
তাই তাহাকে অষ্টার নিকটে যাইতে হইয়াছিল, এই জন্তই হষ্টি এবং শষ্টা সম্বন্ধে 
তাহার জ্ঞান একেবারে সম্পুর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মি'রাজের ইহাই 
তাৎপর্য । 

অবশ্ট অসীমকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে তত্যন্ত কঠিন। এ অতি 

অদ্ভুত বহুম্ত। সীমার মাঝেই অসীম তাহার নুর বাজায়, রূপ-সাগরের 
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মধ্যেই অব্ূপ-রতন ভূবিয়। থাকে । নেই অপরূপ অরূপ যে কিরূপ, কিরূপে তাহা 

বুধঝাইবে! একই সীমাহীন মহাকালের মধ্য যেষন দিন-ক্ষণ, সপ্তাহ-মাস, বৎসবগ 

শতান্দী এক একটি স্বতন্ত্র লইয়া দেখা দেয়, অথচ একে একে সকলেই মহাকাল- 

বক্ষে মিপাইয়। যায়, অসীমের মধ্যে সসীমও ঠিক তেমনি করিম়্া প্রকাশ পায়। 

সমুদ্র-তরংগ যেমন করিয়! লানা ঠবচিত্রে পীলায়িত হইয়। পুনরায় সমুদ্রের বুকেই 
মিলাইয়। যায়। সঙীমণ্ত তেমনি নানারূপে দেখ! দিয়! অসীমের মধো পর়প্রাপ্ত 

হয় 

মিরাজের সার্থকথা 

মিরাজের সার্থকত। কী? কেহ কেহ এ-প্রশ্ব করিতে পারেন। হযরত 

মুহম্মদের জীবনালোচনার প্রারস্তেই আমর দাবী করিয়া আপিয়াছি যে, 

তিনি হুইতেছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গণ্ধর এবং সর্বশ্রে পথপ্রদর্থক ও আদর্শ । পাঠক 

সেই দ্াবীব কথা মিরাজ বাজনীতে একবার স্মরণ করুন এবং মনে মনে চিন্তা 

করুন £ হযরত বাস্তবিকই আমাদের আদর্শ কি না। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাকেই 

বলি--ধাহার পূর্ণতা বা উৎকর্ষ একেবারে চরম। হুধরতের আধ্যাত্মিক 

পরিপূর্ণতা এই মি'বাজ-রজনীতেই লাত হয় নাই কি? এতবড় সত্যোপলন্ধির 

পর মানুষের আর কী কামনার থাকিতে পারে ? কী সাধনার থাকিতে পারে? 

মাছুষের শক্তি ও সম্ভাবনার শেষপীমায় গিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন। কাজেই 
আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কাহারও আলোর প্রয়োজন হয়, এ-পথের চরম 

বিশেষজ্ঞরপে এই মরুভাক্করের চরণ শরণ লইতেই হুয়। 

স্থান, কাল এবং গতির উপর মাসষের যে অপরিসীম শক্তি ও অধিকার আছে, 

জড়-শক্তিকে সে যে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে £ মান্তযের মধ্োই যে বিরাট 
অতিমাহুষ ঘুমাইয়া আছে, মি'রাজ সেই কথাই প্রমাণ করে । 

আধ্যাত্মিক জগতে হুযবতকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য করা 
হয়, তবে ব্বতংনিম্বভাবে এ-দিদ্বাস্তও মানিয়া লইতে হয় যে, ইহুলোকিক 
ব্যাপারেও তিনি সর্বশ্রেই আদর্শ £ কারণ ইহুজীবনের আদর্শ পরজীবনের 

কল্যাণ হারাই পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়! 

চলিতে পরকালে মাহুযের শাশ্বত কল্যাণ হইতে পারে হযরত তাহা! সম্যক- 

রূপে অবগত ছিলেন। কাজেই তিনি যেবিধান দ্দিক্া গরিয়াছেন, তাহ! 
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সেই পরমার্থলাতের সহায়ক না হুইক্াই পারে না। কেমন করিয়। কোন্ পথ ধরিয়া 

গেলে মক্ধ' শরীফে পৌছিতে পার! যায়, সে নির্দেশ নিতৃর্পতাবে একমাত্র তিনিই 
দিতে পারেন, ধিনি নিজে তথায় গিয়াছেন। ধর্মজসগতেও ঠিক তাই । কেমন 

করিয়া! জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিলে মানুষ পরকালে অনস্ত নুখ ও শাস্তি লাভ 

করিতে পারে, তাছ। একমাত্র তিনিই বলিয়। দিতে পারেন--ধিনি ব্যক্তিগত 

জীবনে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। কাজেই হযরত মুহম্মদের নির্দেশিত 

লমাজ এ রাষ্ট্র বিধান অভ্রাস্ত ন! হইয়া পারে ন।। 

এইখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি । 

হযরতের “মুহম্মদ” এবং “আহমদ” নামকরণের উদ্দেশ ও সার্থকতাও এই মিরাজের 
মধ্যে নিহিত আছে । *চরম-প্রশংমিত+ (মুহণ্মদদ ) এবং চবরম-প্রশংসাকারী+ 

(আহমদ ;- হযরতের এই ছুইটি নাম যে বাস্তবিকহ সত্য, তাছা কি আজ 

নিঃসন্দেহরূপে গ্রমাণিত হইতেছে না? মিরাজ-রঙ্গণীতে আল্লাহৃতাল৷ 

মুহন্মদকে কি চরম এবং পরম গৌরব দ্বান করেন নাই? কোন ফিরিশতা 
বা কোন প্রপ্পগন্ধর যেখানে উঠিতে পারেন নাই হষরত মুহম্মদ সেখানে 

উঠিয়াছেন। ন্বয়ং ফিরিশ তা জিব্রাইলও সিদ্রাতুল মনতাহা” পধস্ত গিয়! 
তদধর্বে উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত তাহা অপেক্ষাও বহু উধ্বে 

উঠিয়াছেন এবং অবশেষে আল্লার টনকট্য লাভ করিয়াছেন। তারপর 

আলাহ্ তাহার আপন মহিমা এবং স্ছষ্টিপীলার যাবতীয় রহস্য তাহাকে ভঙ্গ 

তন্ন করিয়া! দেখাইয়া! দিয়াছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান বা বড় প্রশংসা মানুষ 

বা পয়গণ্থরের ভাগ্য আর কী হইতে পারে? পক্ষান্তবে মুহম্মদ ছাড়া বিশ্বভুবনে 

আল্লাহৃতালার চরম প্রশংসাকারীই বা কে? আল্লার চরম প্রশংসা তিনিই 

করিতে পাবেন--যিনি তাহাকে চরমভাবে চিনিয়াছেন। চরমভাবে চিনিতে 

হুইলে চংম নৈকট্যের প্রয়্োজন। এই চরম নৈকট্য কি একমাজ মুহম্মদের 

ভাগ্যেই ঘটে লাই? মুহম্মদের পূর্বব্তী কোন পয়গম্বর বা কোন মহাপুরুষ 

কি ষ্টার এত নিকটে পৌঁছিতে পারিয়াছেন? কাজেই একমাত্র মুহম্মদই 
যে আল্লার গ্রষ্ট পরিচয়দাতা বা চরম-প্রশংসাকারী হুইবেন, তাহাতে আর 

আশ্চর্য কী? - 
মিরাজের সার্থকতার আর একট] দ্বিকও 'আছে। হুযরতের- বিশ্বজনীন 

রূপও এই মি'রাজ-বজনীতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই রাত্রে বর্তমান, 

ভূত ও ভবিম্ততের সহিত্ত হযরতের পরিচয় ঘটিক়াছে। হযরত প্রথমতঃ 



৪৪৭ মিরাজ কী? 

জেরুগালেম গিয়া হযরত ঈসা-মুসা-স্থলায়মানের পুণ)স্মতিবিজডিত প্রাচীন 
মস্জিদে ছুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন এবং এইরূপে জবুব, তাওরাৎ ও ইপরিল্রে 
সত্যকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তারপর সেখান হইতে বিভিন্ন আসমান পরিভ্রযণ 
করিয়া হযরত আদম, ঈদা, দাউদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি তাঁতের যাবতীয় সতা- 
£চারকদিগের মহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এৰং তাহাদিগবে সালাম জানাইয়াছেন । 

তাহারাও হষযরতকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গঞ্র রূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। অতীতের 
সমন্ত ধর্মপ্রচারকদ্দিকের সহিত এই যে যোগ-ম্থাপনা। ইহা হযরঙের 
বিশ্বজনীন রূগেরই এই স্ম্পষ্ট পরিচয় এবং ইসলামের সনাতনত্বেরই প্র 
প্রমাণ ' | পুধবর্তী সমস্ত পর়গন্ধগের প্রচারিত সত্যই যে ইসলামের মধ্যে 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সকল পথ ও মত যে হযরত মুহম্মদের মধ্যে আসিয়াই 
এক পরম এঁক্যে লয়প্রা্ত হইয়াছে মিরাজের মধ্য দির! সেই কথাটিই আমরা 
জানিতে পারি। 

মিরাজ আমাদের লক্ষ্য ও গন্ভব পথেরগ সন্ধান দেয়। আমাদিগকে 

অসাম অনন্তের পথে উধাও হইতে হইবে এবং অজানাকে জানিতে হইবে, এই 

বাণীহ সে মামাদের কানে কানে বলে । মিরাজের স্থিতি অহরহ মনে জাগিলে 

আল্লান অস্তিত্ব এবং ভ্রাহার ঠশকট/লাভ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হুম্পই ও 
পরিচ্ছন্ন হয় ) অসীম অন্যন্ত এবং শ্বনিবচনীয়ের একটা ছাপ আপনা আপনি 

মণের উপর দাগ কাটিয়া বসে। ফলে আমাদের চিন্তা ও কল্পনা উধ্বনুখীন 

হয়ঃ জড়জীবনের পংকিলতার মধ্যে আমরা নিজদিগকে একেবারে হারাইয়া 

ফেলি না। বণ ৪: মিরাজ আল্লার ধারণাকে এবং আল্লার সহিত মাহুষের 

সম্পর্ককে খাটি ইসলামী রংঞ রূপদেয়। নিরাকারের ধ্যান ও ধারণ।কে সে 

হজ করিয়া দেয়। 

মি'বাজ মানবাত্মার জয় ঘোষ্ণ। করিয়াছে । আত্মার যে ম্বতস্ত্র অস্তিত্ব আছে, 

আল্লার যধ্যে যে সেখিলীন হইয়া! যাইবে না, চিরকাল সে যে বাচিয়! থাকিবে, 

এই মহাসত্যই মিরাজের মধ্যে মূর্ত হইক্স! উতিয্বাছে। 
এইখানে ইপলামের জীবন-দর্শন হন্দরক্পে পরিস্ফুট হুইয়! উঠিয্াছে। 

অন্যান্য দর্শনের মতে আন্তাতে বিলীন হইয়া যাওয়াই মানব-জীবনের চরষ 

নঙ্গ্য। কিন্তু ইসলামের দর্শন অন্তরপ। আল্লা মানুষকে নিশ্চিহু করিয়া 

দিতে চান ন', অনস্ত জীবনে তাহাকে বাচাইয়া রাখিতে চান। আন্ভাতে 

পয়প্রাপ্িই খদি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ও শেষ পরিণতি হইত 



বিশ্বনবী ৪৪৮ 

তবে বস্থলুল্পাছ, আর মিরাজ হইতে দুনিয়ায় ফিরিস্তা আমিতের্ণ না। ইহা 
দ্বারাই বুঝা যায়, আল্লার নৈকট্য লাভ করিয়] আমরা তাহার শক্তিতে শক্তি- 
মান হইব বটে, কিন্ধু তাহার মধ্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিব না) অধিকতর 

শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার নিজের মধ্যে ফিবিয়া আপিব। মি'রাজে এই সত্যই 

প্রকটিত হইয়াছে । 

ইহাই মি'রাজ্জের ত্বদূপ। সন্দেহবাদীর! ইহাকে নিছক কল্পনা বলিতে 

চান বলুন, কিন্ত তাহারা জানিয়া রাখুন ; কল্পনারও এখানে একেবারে চূড়ান্ত 
হইয়] গিয়াছে । মান্থুষের কল্পনা ইহার চেয়ে আর উধ্র্” উঠিতে পাবে না। 

কাজেই কল্পনার দিক দিয়াও ইহা একেব?িরে অতুলনীয় ।* 

বস্ততঃ যেদ্িক দিয়াই দেখি নাঁকেন, মিরাজ সাই এক অপূর্ব ঘটন]। 

এ সম্বন্ধে চিস্তা করিলেও হাদয় পবিত্র হয়) মনের দিক্চক্রবাল সম্প্রসারিত 

হইয়া! যায়) মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বুকে বল ও তরসা জাগে; 

অসীম ও বিরাটের ধারণ! মনের মধ্যে আপনা-আপনি ঘনীভূত হইয়া উঠে। 

দেই মহামানবের প্রতি শত সহম্ববার দবূদ ও সালাম-_-যিনি সমগ্র 

মানবজাতিকে এমন অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী দান করিয়াছেন । 

* মহাকবি দাস্তে (7080৩ ) তাহার “108দ109-09226925 নামক মহাকাব্যের পরিকক্পন! ঘে 

এই মি'রাজ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞর! তাহা এখন মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতেছেম। 

এ সম্বদ্ধে ধাহার! বিশদরূপে জাদিতে চান, ভাহারা 1185৭], 4915. নামকশীবখ্যাত লেখকের 
08180, 8100. 6056 101510৩ 00282 নাধক পুস্তকথান! পাঠ করুন। --_লেখক। 



পরিচ্ছেদ £ ১* 

থিওসফী ও মিরাজ 

এইবার আমরা নৃতন আর একটি দিক দিয়া মি'রাজের সাস্ভাব্য-অসাস্ভাব্য 

বিচার করিব। কিছুদিন যাবত পাশ্চাত্য দেশে 71)295011)5 নামক নৃতন এক 

অধ্যাত্মবিদ্যার খুবই প্রচলন হইয়াছে । আধ্যাত্মিক জগতের বনু বিবয় 

সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষার আলোচন! করিয়াছেন এবং কার্ধতও অনেক কিছু 
অলৌকিক ব্যাপার দ্ধ করিয়াছেন । সেই "থিওসফী'র আলোকে মিরাজকে 
একবার পরীক্ষা! করা যাউক। 

ধিরসফী”র মতে মানুষের এই জড়দেহই (701551০9] 1092000% ) এক 

মান্ড দেহ নয়, স্ুল দেহ ছাড়! তাহার আরও তিন প্রকার দেহ আছে, 

হথ।--০50:9] ৮০৭ (জেযাতির্দেহ ), 10061069] 7০৫% (মানস-দেহ ), এবং 

295002] 17০099% (নিমিতৃ-দেহ )। এই অ-জড় দেহগুলিকে 50105116 

099016? (ইথানিক ডবল ). বল] হয়। স্ুল দেহের সঙ্গে সঙ্গেই ইথারিক 

দেহ মিশিয়! থাকে,__যেমন থাকে মোটা পর্দার সাথে সরু পর্দার সুব। 

স্থল দেহ গঠিত হয় জড়জগতের উপাদান ছারা--( যেমন মাটি, পানি, 
আগুন; বাতাস ইত্যাদি), আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতিঃ বা ইথার 

দ্বারা । সার্ট, কোট ঘেমন আমাদের দেহের পোষাক, দেহুগুলি তেমনি 

আমাদের আত্মার পৌষাক ! আসল বস্ত হইল আত্মা ব রুহ আর দেহ 

তাহার ঘর বা পোধাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোধাক 

ছাড়িয়া পাতল। বক হাল্ক! পোষাক পরি; মাত্মাও তেমনি প্রয়োজন বোধে 

স্থুল ছাড়িয়া শুক্র দেহ ধারণ করে। নিব্রাকালে স্থল দেহ যখন ঘুমায়, 
আত্মা তখন ইথারিক দেহ ধারণ করিয়া! আধ্যাত্মিক জগতে ঘুরিয়] বেড়ায় । 

সব দেহই আত্মার বশ। ঘে ম্াহ্গষের আত্মিক শক্তি ঘত প্রবল, সে তত 

সহদেই দেহগুলিকে বশ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে সে ঘে-কোন দেহ 

ধারণ করিয়া নিজকার্ধ সাধন করিতে পারে। জড়দেছের জাগ্রত অবস্থাতেও 

সে অপর যে-কোন দেহ লইয়া! সর্বন্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা রাখে । এই. 
সক্ষম দেহকে ইচ্ছা করিলে সে অপরের দৃষ্টিগোচরও করাইতে পাবে। এই 
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জন্তই একই সময়ে একই মানুষ খুমস্ত বা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিজের 

চেহারায় অন্যত্র দেখা দিতে পারে। কেমন করিয়া! পারে তাহা থিওসফীর 

ভাষাতেই শুচন 

“1 22 70615010৮02 00521%6ণ. ৮10 19 12310]। 12012 06%6191990 

20 0136 1)0 13 20০05092063 0০ 10050101011) 0086 85115] 

ভ/০1714 8100 00 096 (12 25108] 10090 601: 01196 00100956১16 আ1]] 

0৩. 5660৮ 01396 51021) 0102 01155108] ০০৭5 £0963 €0 91621 215৭ 

0175 9509) 0০0 51105 000 0৫6 16, 9৫ 189৮2 [106 17181) 1)11775611 

56015 05 17) [01] 001050100.50255 ) 016 85081 6005 15 ০1681] 

01010111060 2150. 06111010615 01£2015650) 70281115 1100617555 01 01) 

[021 0170 00610081815 21015 00 05০ 1085 2 ৮০1)1010--5. ৮1)1016 

601: 10012 50152181616 61727 0156 0105 51021,--1017 810 1715 

০০165) 0৮ 41016 8558100 0, 49. . 

অর্থাৎ ঃ জ্যোতির্দেহে লইয়া আধ্যাত্মিক জগতের কাধক্ষষম যদি কোন 

বাক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখ যাইবে, তাহার স্থল দেহ যখন ঘুমায় এবং 

জ্যোতির্দেহ লইয়া সে খখন বাহির হইয়া পড়ে তথন আসল মাহুষটাই সঙ্গানে 

আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়; জ্যোতির্দেহটি সেই মানুষটিরই ভবন 

প্রতিকৃতি লইয়া! পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই 

তাহার বাহনম্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন স্থুল দেহেব্র বাহন অপেক্ষা 

শতগ্ুণে সুবিধাজনক । / 

বল৷ বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্ন শ্ুল দেহেরও তাহাতে কোন অন্বিধা হয় না, 

জ্যোতির্দেহের সহিত তাহার যোগস্যন্র অক্ষুপ্ন থাকে । এই জ্যোতির্দেহ জইয়। 

মানুষ যে-কোন সময়ে যে-কোন দূরবর্তী স্থানে অপর কাহারও সম্মুখে উদয় 
হইতে পারে £ 

54৯09615020 00 1595 502901506 100950৩]15 ০৬০1 006 2508] 

১০ণুড 020১ 06 0008156) 168৬6 06 015591021 ৪0 2195 11006 

৪150 8০0 0০ ৪. £112100 90 2. 01502005. 16 096 081500 010115 

15160 1706 ০1817505812 155 1085 05519050 85019] 5181)0 106 

আঃ]] 552. 1115 £1861079 850:8] 100৫5. [6 1506 501০1) & 85460 

[01850 51181005 9625165 1315 ড6151012 ৮5 019/108 17900 10 
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700 6109 50110015016 2000051018016 08106016506 01255208] 

00866612170 0005 1008021181155 51010161005 60 10816 10110561£ 

₹151016 6০ 018551081 51816, | (15৭, 755) 
অর্থাৎ ঃ কোন ব্যক্তি যদ্দি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে 

তবে সে যে-কোন নময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়! দূরবর্তী কোন 
বন্ধুর সম্মুখে দেখা দিতে পাবে। বন্ধুটির জ্যোতিদুষ্টি, যদ্দি খুব প্রথর 
থাকে, তবে মে তাহাকে অনায়ানে দেখিতে পাইবে, যদি তাহা ন! হয়, 
তবে আগস্ধক তখন তাহার চতুষ্পার্বস্থ জড়গ্রকৃতি হইতে কিছু-কিছু 
জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া দাড়ায় যে 
তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্মচক্ষেই চিনিতে পারে। জ্যোতির্দেহ 

(85081 5085 ) অপেক্ষা মানস-দেহ (170620651] 5০9%) আরও 

ক্ষমতাশালী! এই দেহ লইয়। মাঙ্ছষ আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চন্তরে বিচরণ 

করিতে পাবে । 

“77106 টানা (51010251215 101100-0905 1110 117061)658 0 

111005610) 51)81925 16 11760 105 05৮71 17006. 9100 1110017653 210 15 

00017) 10 105 (215100181চ 8180 81011018]1 0905, 026 00 08৮6152 

006 00152 10151065 20 111 27071152 500611010০0 02 0101081% 

11071801015 06 10210,--101ণ. 

অর্থাৎ £ মানসদেহ ধারণের ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি তাহার মানসমূত্িকে নিল্গের 

আক্ততিবিশিষ্ই করিয়া লয়। এই কৃত্রিম দেহ লইয়া সে তখন যদৃচ্ছাক্রমে. 
জিতুবন বিহার করিতে পারে এবং মান্থষের সাধারণ ক্ষমতার সীমারেখার 

উধের্ব চলিয়! যায় | 

এ-হেন শক্তিসম্পন্জ মানুষের কাছে পরদ্দার্থ বা স্থানকালের (170900615 50806 

8700 03006 ) কোন বাধা-বন্ধন থাকে না £ | 

“তে 05015 ৪) 07866215 (1002 820. 80806 216 001)006160 80৫ 

58016215 56856 00 63050 601 01)6 0151560 10)9100.৮--11010. 

অর্থাৎ; এই উপায়ে জড়, কাল এবং স্থানকে সে জয় করে, তাহার কাছে কোন 

বাধাই আর থাকে না। 

এই অবস্থায় তাহার গতিশকিও অস্বাভাবিক রূপে বাড়িয়] যায় £ 
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৮1785511178 17 00০ 85081] ৮0০5 15 50 5%16 0086 01৩ 509০6 

8120. 01706 1025 02 5210 €0 1705 101800108115 00130021750 601 

৪101)011£1 00০ 00901070059 105 15 08.951276 (107090£1 529০৯ 10 হত 

02356 £1)1051£1 50718019015 0108601)6 0০৬67 [0 01106. 1116150 

11020 £1712170 15 1030, £৯]] 0021255 01026 81:62 5622) 212 5217 ৪0 

017)02 01০ 17700205100 20121001018 15 (0027760 005৮2105 6106107 5 211 

€1080 15 10591] 15 15510 96 2. 511000169 17001975551018 7 9199০, 

[70021 0100 0107025 2:5 1000 ৮18 1 0155 10৬2] ৬৮০9710)199.%2 115. 

৪902250, 5০1011)06 110 1015661 2য1505 10101) 42106101081] 190. 

11019, 

অর্থাৎ £ জ্যোতির্দেহে ভ্রমণ এত ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হয় যে স্থান-কাল 

প্রকৃতপক্ষে হার মানে; কারণ যদিও সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে ষে 

স্থানকে অতিক্রম করিয়া দে চলিতেছে, তবু তাহা গতিবেগ এত 

প্রিয় হয় ষে, বন্ধু হইতে বন্ধুকে পার্থক্য করিবার তাহাব্র আর ক্ষমতা 

থাকে না। যাহা কিছু দেখিতে হয়, এক নিমেষেই দেখে, যাহ| কিছু 
শুনিতে হয়, এক নিমেষেই শুনে, শিম্িজগতের স্থান, কাল এবং পদার্থ 

তখন দুরীত্ভৃত হয় এবং সেই চিরবর্তমানের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ বিলীন 

হইয়। যায় । 

এইবার পাঠক মিরাজের কথা একবার ভাবুন । সাধারণ মানুষের পক্ষেই 

যখন এতটা সম্ভব, তখন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গন্ধর এবং আল্লার বস্থলের পক্ষে 
সশরীরে সিরাজ করিতে যাওয়। অসম্ভব কিসে? 

অন্বাভাবিকতার দোহাই দিয়! এতদিন ধাহার শারীরিক মিরাজকে অবিশ্বাল 

বা অস্বীকার করিয়। আসিত্তেছিলেন, আশা করি এবার তীহারা নৃতন ভাবে চিন্তা 
করিবেন । 



পরিচ্ছেদ £ ১১ ূ 

'মুহল্মাদ' ও “আহ মদ" লাম কি সার্থক হইয়াছে ? 

এই পুস্তকের প্রারন্তেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, বিশ্বনবী মুহম্মদের জীবন 

এবং কার্ধ কতদূর সফল হইয়াছে তাহা বিচার হইবে--ভীাহার “মুহম্মদ? ও 

*“আহ মদ” নামের সার্থকতা দেখিয়1; অন্য কথায়; তিনি স্ত)ই "মুহম্মদ" 

€ চরম-প্রশংসিত )' এবং আহমদ ( চরম-প্রশংসাকারী ) ছিলেন কিনা-_এষইঁ 

বিচারই হুইবে তাহার মূল্যনিরপণের কষ্টিপাথর | এ-কথাও বলিয়া রাখিয়াছি, 

ণচরম-প্রশংসিত' হইতে হইলেই তাহাকে চরম-পূর্ণ বা আদর্শ হইতে হয়, কেননা 

চরম-পূর্ণ বা আদর্শ না হইলে কেহ কখনও চরম-গ্রশংসিত হইতে পাবে 

না। কাজেই আল্লাহ্ যখন মুহম্মদকে “চরম-প্রশংসিত, আখ্যা দিয়াছেন, 

তখন বুঝিতে হইবে, মুহম্মদ ছিলেন আল্লার শ্রেষ্ঠ হট্টি। পক্ষান্তরে, 

আল্লাহ তাল! মুহম্মমকে "আহমদ" অর্থাৎ চরম-প্রশংসাকারী বলিয়াও 

অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝ! যায় যে, মুহম্্র্দ আল্লার 
যে-গ্রশংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাকে তিনি যেরূপ চিনিয়াছেন এবং আল্লার 

ঘে-পরিচর় তিনি দিয়াছেন, তাহা মানুষের পক্ষে একেবারে চরম বা চূড়াস্ত 

হইয়াছে, অন্য কথায় উহাই আমাদের নিকট আল্লার একমাত্র সত্য ও সম্পূর্ণ 

পরিচয়। 
এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে ; তবে কি হুষরত মৃহশ্মদের পূর্বে অন্ত কেহই 

আল্লাকে সঠিকভাবে চিনিতে পাবেন নাই, অথবা আল্লাহ কি অন্য কাহারও 

নিকটই সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় দেন নাই? বেদ-উপনিষদ, জিন্দাবেস্তা, জবুর, 
তাওরাৎ, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রসন্থে আল্লার যে-পরিচয় আমরা পাইয়াছি, 

তাহা কি সত্য নয়? উত্তর £ নে পরিচয় অনেকাংশে সত্য বটে, তবে সম্পুর্ণ ও 

ব্যাপক নয়, তাহা আংশিক। একট! দৃষ্টাস্ত দেখুন £ হযরত মুহম্মদের 
পরিচয় দ্নেওয়া হইতেছে । এক ব্যক্তি বলিল: “হযরত মহম্মদের পিতার 

নাম আবদুল্লাহ্ । ৫৭* খুষ্টান্বে তিনি মক! নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল্নে।” 
আর এক ব্যক্তি বলিল £ “হযরত মুহম্মদের পিতার নাম আবছুল্লাহ, এবং মাতার 

নাম আমিনা । তিনি &৭* থুষ্টান্ফে ১ ই রবিউল আউয়াল, সোমবাক 
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তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ নবী: ছিলেন ।” ভ্ৃতীক় 

ব্যক্তি বলিল: «হযরত মুহম্মদ ৫৭* খৃষ্টাকে ১২ই রবিউল আউয়ান 

সোমবার হ্বেহ. সাদিকের সময় মন্ক! নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতার নাম আবছুল্লাহ্। মাতার নাম আমিনা । জন্মের ছয় মাস পূর্বেই 

তাহার পিতা ইস্তিকাল করেন। কাজেই তাহার দাদা আবুল মুস্তালিৰ 

তাঁহার লাঙ্ন-পাজনের ভার গ্রহণ করেন । ধাত্রী হালিমার নিকট তীহাক্ষ 

শৈশব অতিবাহিত হয়--*ইত্যাদি ইত্যার্দি।৮ এইরূপভাবে পরিচয়ের গণ্ভীকে 

ধীরে ধীরে বাড়াইয়া এমন অবস্থায় আনা যায় যে, তথন হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে 

জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। তাহার জন্ম, বংশ-পরিচয়, শিক্ষা, কার্ধ, 

প্রতিভ।, চরিত্র, মহিম। ইত্যার্দি সমস্তই নিঃশেষিত রূপে বলা হইলে তবেই বল 

যায় ঘে সেই পরিচয় সম্পূর্ণ এবং চরম। আল্লার পরিচয় সম্বন্ধেও ঠিক তাই। 
হযরত মুহম্মদের পূর্বে ধাহারা আল্লাকে চিনিয়াছিলেন এবং চিনাইয়াছিলেন, 

তাহাদের পরিচপ্ পূর্ণ ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে সত্যও ছিল না। কিন্ত 

হযরত মুহম্মদ আল্লার যে-পরিচয় দিয়াছেন, তাহ] মানুষের জন্য একেবারে সঠিক 
এবং সম্পূর্ণ | 

যাহাই হউক, আমাদিগকে এখন বিচার করিতে হুইতেছে হযরত সত্যই 
“মুহম্মদ” এবং *আহ মদ" ছিলেন কিনা। অন্য কথায় ঃ আমাদিগকে দেখিতে 

হইবে: (১) হযরত আদর্শ স্ৃপ্ি কিনা; (২) হযরতের প্রদত্ত আল্লা-পরিচিতি 

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ কিন । এই ছুইটি পরীক্ষায় তিনি ষদ্দি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, 

তবেই ত্বাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অক্ষপ্র থাকে । 

আমরা এখন সেই বিচারেই প্রবৃত্ত হইব। 



পরিচ্ছেদ : ১২ 

মুহম্মদ “নুহুম্মদ' ছিলেন কিন ? 

মুহম্মদ. “মূহন্মদ” ছিলেন কিনা, অন্য কথায় ভিনি আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ হি কিনা, 
তাহা প্রমাণ করিতে হুইলে ছুই উপায়ে ভাহা সম্ভব--(১) যুক্তিজ্ঞান ও শাস্তরীক়্ 

প্রমাণাদি দ্বারা ভাঁবগতভাবে (50150615615 ),(২) জীবনের ঘটনাবলীর 

ছারা বস্তগ্তভাবে (01০০0৮০]স )। আমরা ভাবগতভাবেই প্রথম 

অগ্রসর হইব। 

(১) ভাবগভভাবে 

সর্বপ্রথম একটি কথা! আমাদিগকে জানিতে হইবে। শ্রেঠ কাহাকে 

বলিব? শ্রেষ্ঠত্বের সংজা কি? মাপকাঠি কী? ॥ 

বিঙ্গেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া ঘায় শ্রেষ্ঠত্বের মুল আছে সত্য, সুন্দর 
এবং মঙ্গলের ধারণায় । প্রকৃত শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে তাহাকে স্ত্য হইসে হয়, 
স্থনদর হইতে হয় এবং মঙ্গল হইতে হয়। এই তিনটি কই্রিপাথরে ঘাচাই করিয়াই 
আমর। শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করি। যে যতথানি সতা, যতথানি স্বন্দর, যতখানি 

মংগল, সে ততখানি শ্রেষ্ঠ । 

অপূর্ণতাই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিপন্থী। শ্রেষ্ঠ হইতে হইলেই তাহাকে 
বপ্রকারে পূর্ণ হইতে হুয়। কিন্তু এরূপ পূর্ণ হওয়া! কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব 

নয়। কাজেই ঘদ্দি কেহ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ থাকে, তবে সে হইতেছে সত্য, সুন্দর 

ও মংগলের চিরনিলয়_- সকল পরিপূর্ণতার একমান্র অধিকারী--দেই পরমপূর্ণ 

আল্লাহ্ । তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র গ্রব আদর্শ। এই আদর্শের 

পাশে আনিয়াই আমরা অন্ত সকলের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করিব! থাকি । 
তাহা হইলে এ কথা এখন স্ুম্পষ্ট ঘে, আল্লাহ্ যখন আমাদের কল 

শ্রেষ্টন্বের চিরন্তন আদর্শ, তখন অন্য যে-কেহই আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ হইতে 
চেষ্টা করুক না কেন, আল্লার গুণাবলীই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। 
ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠ হইবার অন্য কোন পস্থা নাই। এই জন্তই হযরত 



বিশ্বনবী ৪৫৬. 

যৃহণ্মদ সকল মানুষকে আল্লার গুণাবলী অন্থনরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন £ 
“তাখাল্লকু বি আখলাকি ল্রাহ | 

অর্থাৎ; তোমার আল্লার গুণাবলীর অন্থকরণ কর। 

অতএব আমরা এখন এই পিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ধিনি আল্লার 

গুণাবলীর যতটা অনুমরণ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ আল্লার যত নৈকট্যলাভ 

করিবেন, তিনিই হবেন আমাদের মধ্যে তত শ্রেষ্ঠ বা আদশস্থানীয় এবং 

জ্ত্টির মধ্যে সব চেয়ে ঘিনি আল্লার নিকটবর্তী বলিয়! পরিগণিত হইবেন, 
তিনিই হইবেন আমাদের সকলের অন্্করণীয়। কাজেই হযরত মুহম্মদকে 
যদি আমরা আমার্দের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়। দাবী করি, তবে আমাদিগকে 

দেখাইতে হইবে ষে তিনিই আল্লার গুণাবলীকে সর্বাপেক্ষা অধিক আয়ত্ত 

করিয়াছেন, অন্ত কথায়: তিনি আল্লার সবচেয়ে বেশি টনৈকট্যলাভ 

করিয়াছেন। 

কিন্তু এ-বিচারের সাম্য আমাদের খুব বেশি নাই। আল্লার গুণাৰলী 

কে সর্বাপেক্ষা বেশি আয্মত্ত করিয়াছেঃ অথবা কে তাহার সর্বাপেক্ষা! অধিক 

নিকটবর্তা হইয়াছে, নে কথা আমরা কেমন করিয়া বলিব? এ-যোগ্যতার 
সার্টিফিকেট দিবার একমাত্র অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ্। কাজেই এ-সম্দ্ধে 

স্বয়ং আল্লাহ্ কী বলিতেছেন, সর্বাগ্রে আমাদিগকে তাছাই দেখিতে 

হইবে। 

মি'রাজ-রজনীর ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ পাক তাহার প্রি্ক 

রস্থুল সম্বদ্ধে নিজেই বলিয়াছেন £ 

“অতপের তিনি (মুহম্মদ) আন্বার নিকটবর্তী হইলেন এবং বিনীত 
হইলেন, ছুটি ধঙন্গকের জ্যা অথবা তদৃপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী হছইগেন।” 

(৫৩ ১৮-৯) 

উপরোক্ত আয়াত হইতে স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে, হযরতই সর্বাপেক্ষা 

আল্লার নিকটব্তী হুইয়াছিলেন। ছছুইটি ধনুকের জ্যা একটি 

আরবী প্রবাদবাক্য, ঘনিষ্ঠতম নৈকট্যই হইতেছে উহার তাত্পর্য। কাজেই 
হযরত মুহম্মদ ঘদদি আল্লার ঘনিষ্টভম নৈকট্াই লাভ করিয়া থাকেন, তবে 

নিশ্চই বুঝিতে হইবে যে, তিনিই ছিলেন আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ যি) অন্য 
কথায় £হ তিনিই হৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য, সাপেক্ষ স্থন্দর এবং 

র্বাপেক্ষা মঙ্গল। বল! বাহুল্য বিশ্বনবীর মধ্যে আমরা! এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই 



৪৫৭ মুহম্মদ “মুহম্মদ? ছিলেন কিনা ? 

পরিপূর্ণরূপে দেখিতে পাই। তিনি প্ররুতই ছিলেন সত্য, স্বন্দর ও 
মংগলের আধার। তিনি যে সত্য ছিলেন তাহার প্রমাণ: আপামর 

সাধারণের নিকট তিনি “আল্্আমিন্, বা সত্যময় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

তিনি যে সুদ্দর ছিলেন, তাহার প্রমাণ £ আল্লাহ্, তাহাকে “ওসওয়াতুন্ হাসান! 
( অর্থাৎ সুন্দরের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর তিনি যে 

মংগল ছিলেন, তাহার প্রমাণ ₹ তিনি ছিলেন “রহ্মতুল্লিল্ আলামিন্” অর্থাৎ 

সমগ্র বিশ্বের মৃতিমান কল্যাণ বা! আশীর্বাদ । বস্ততঃ বিশ্বমানবের মুক্তি ও কল্যাণই 
ছিল তাহার সমগ্র জীবনের একমাত্র সাধন! । 

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত ছিলেন সত্য, সুন্দর ও মংগলের যুত্তিমান 
আদর্শ। আল্লার নৈকট্যলাভের ইহাই হইল গুঢ় তাৎপর্য । 

কিন্তু কাহারও নৈকট্যলাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ কাহারও আদর্শের 
অনুকরণ করিতে হইলে, একজন শিক্ষক বা পথপ্রদর্শকের প্রায়োজন হয় 

নিশ্চয়ই | হযরতের শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক কে ছিলেন? এপ্রশ্ব এখানে 

উঠা ম্বাভাবিক। 

আল্লাহ্ নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দ্িতেছেন £ 

“অসীম ক্ষমতার অধিকারী আলাহ্ তাহাকে (মুহম্মদকে ) শিক্ষা 

দিয়াছেন ।” (৫৩2৫) 

মানুষ নয়, ফিরিশতা নয়, স্বয়ং আল্লাই হইতেছেন হযরতের শিক্ষক। 
কাজেই, এ-শিক্ষা নিতুল এবং সম্পূর্ণ ন' হইয়াই পারে না। কোম শিল্পী 
নিজেই একট] মডেল বা আদর্শ স্থাপন করিয়া নিজেই যদি তাহার রচন। 

কৌশল তাহার শিষ্যকে শিখাইয়া দেন, তবেই সে-শিত্য গুরুর অনুরূপ 

হইতে পারে, অন্যথায় নয়। বিশ্বশিল্পী আল্লাহ্ তাই তাহার প্রিয় হাবিবকে 

নিজে শিক্ষা দিয়াছেন । অন্ত কোন মাঙষের নির্দেশ বা শিক্ষাক্রমে যদি 

রস্থুলুল্লাহ্ তাহার জীবন-শিল্প রচনা করিতে যাইতেন, তবে তাহা কিছুতেই 

নিভূঁল বা সম্পূর্ণ হইতে পারিত না, কারণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লইয়া 
কোন মানুষই নিভূল পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই তো! 

হযরত ছিলেন “উম্মি' অর্থাৎ নিরক্ষর । তিনি যে জগতের কাহারও নিকট 

হইতে শিক্ষা লাভ করেন নাই, ইহাই তীহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ! আল্লাহ্ 
নিজেই হযরত মুহম্মদকে শিক্ষা দিয়া পরিপূর্ণ আদর্শরপে আমাদের সম্মুখে 
দাড়. করাইবেন বলিয়াই তাহাকে উদ্মি' কতিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন 

চে 



বিশ্বনবী ৪৫৮ 

মান্ষের নিকট রর কোন-কিছু শিক্ষা লাভ করা বিশ্বপুরুর পক্ষে শোভা 

পায় না। 

অতএব, দেখা যাইতেছে, শ্বয় আল্লাই ছিলেন হযরত মুহম্মদের শিক্ষাদদাতা, 

এবং এই কারণেই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হইতে পারিয়াছিল'। 

হযরত যে সত্যসত্যই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আল্লাও ুম্পষ্ 

সাক্ষ্য দিতেছেন : 

“শক্তির অধিকারী তিনি ( আল্লাহ), কাজেই তিনি (মুহম্মদ ) পূর্ণতা লাভ 

করিলেন ।” _(৫৩১৬) 

অতএব, যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি ঘষে আমাদের আদর্শ 

হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কী? আল্লাহ্ তাই ম্পষ্টাক্ষ্রে ঘোষণা 
করিতেছেন £ 

“নিশ্চয়ই আল্লার রস্থলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ 
রহিয়াছে ।” | _ (৩৩২২১) 

তিনি ঘষে আমাদের পথপ্রদর্শক, সতর্ককারী এবং পথের আলোক-ম্বরূপ 

তাহাও আল্লাহ্ বলিয়া! দিতেছেন : 

“হে রস্থল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীম্বরূপ, সংবাদ- 
দ্বাতান্বদপ এবং সতর্ককারীম্ব্প এবং আল্লার দিকে আকর্ষণকারী 
্বর্ূপ এবং আলোক-বিচ্ছুরণকারী মশাল-ম্বরূপ |” --( ৩৩ 2 ৪৫-৪৬) 

তাহা হইলে স্বয়ং আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থষ্টি এবং নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আদর্শ 

বা পথপ্রদর্শক ৷ 

তা যদদি হয়, তবে একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, হযরত মুষম্মদ 

বিশ্বনিখিলের জন্ত একটা মৃতিমান করুণা বা আশীর্বাদও বটেন। দিশা- 

হারা মানুষ, সীমাবহ্ধ তাহার জ্ঞান, পদে পদে শ্রাস্তি, পদে পদে প্রলোভন ; 

পথ অতি বন্ধুর, আলো! নাই, সাথী নাই-_সর্বোপরি শয়তান তাহার প্রকাশ্য 
ছুশমন্! কেমন করিয়। সে তাহার লক্ষ্যম্থলে পৌছিবে ! সে চায় তাই 

একজন উপযুক্ত পথপ্রধর্শকের সাহায্য - চায় একটা নিখুৎ আদর্শ যাহাক 

পদাংক অনুসরণ করিয়া সে তাহার গন্তবা স্থানে পৌছিতে .পারে! একপ 
একটা বিশ্বজনীন ধরব আদর্শ উদভ্রাস্ত মানুষেরও পক্ষে নিশ্চই প্রয়োজন । 

স্থতরাং সেরূপ আদর্শ যদি মিলে, তবে তাহাকে সৃষ্টির বুকে আল্লার দেওয়া 



৪৫৯ মুহম্মদ “মুহম্মদ? ছিলেন কিনা ? 

একটা মৃতিমান করুণা বা আশীর্বাদ ছাড়া আর কী বলা যায়? আশ্চর্ধের 
বিষয়, আল্লাহ্ হযরতকে ঠিক এই বেশেই আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন 
-বলিয়! ঘোষণ করিতেছেন £ 

“এবং আমর1 তাহাকে € ষুহম্মদকে ) নিখিল বিশ্বের জন্ত মৃতিমান করুণাস্বরূপ 
পাঠাইয়াছি।” পর 7২১ ১১০৭) 

এইব্ূপে যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, আমরা দেখিতে পাইতেছি-_ 
হযরত মুহম্মদ আমাদের শ্রে্চ আদর্শ ও পরিপূর্ণ আশীবাদ। কাজেই আমাদের 

জীবন তাহারই অনুকরণে গঠিত করিতে হইবে । কিন্ত সন্দেবাদী প্রশব 

করিবেন £ আদর্শের মধ্যে যদি ক্রটি থাকে? তবে তো আমাদের জীবন- 

গঠনও ক্রুটিপূর্ণ হইবে! কাজেই আমাদের আদর্শ নিভু'লি ও চিরনির্ভরযোগ্য 

কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের স্িরনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ 
কী বলিতেছেন, দেখুন £ 

“তোমাদের বন্ধু (মুহম্মদ ) কখনও তুল করেন না, বা কখনও 

অকার্ষকরী হন ন1।” 852২) 
ইহার তাৎপর্য এই যে, হযরত মুহম্মদ চির-অভ্রান্ত এবং চিরনির্ভরযোগ্য 

আদর্শ । হযরত যদি চির-অভ্রাস্তই হন, তবে ইহা দ্বারা এ কথাও বলা 

যায় যে, তিনি “মাজ্রম বা চির-নিষ্পাপ;) কেননা ভুল-ভ্রাস্তি বা ক্রুটি- 

বিচ্যুতি হইতেই হয় পাপের জন্ম। যিনি কখনও সুল করেন না, তিনি 

'নিশ্চয়ই চির-নিষ্পাপ | 

কিন্তু এই চির-নিম্পাপ হওয়া তো সহজ কথা নয়; মানুষ কিন্ধুপে 

চির-নিষ্পাপ হইতে পারে! এরূপ হওয়া তখনই সম্ভব হয়, যখন কাহারও 

বচন ও কর্ম, ধ্যান ও ধারণা, সেই চিরপবিজ্র আল্লার দ্বার। চালিত হয়। 

বিশ্বনবীর বেলায় আমর। ঠিক তাহাই পাইতেছি। তিনি নিজে কিছুই করেন 

নাই বা বলেন নাই। সারাটি জীবনই তাহার আল্লার ইংগিতে চালিত হইয়াছে; 

আল্লাহ. ঘেবূপ নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি সেইরূপই চলিয়াছেন বা বলিয়াছেন £ 

“তিনি ( মুহম্মদ ) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না।” (৫৩ £৩) 
অন্যত্র £ 

“তাহারা ( পয়গণ্ধরগণ ) তাহাকে € আল্লাকে ) অতিক্রম করিয়া কোন 

কথা বলেন না এবং কেবলমাত্র আল্লার আদেশান্ুসারেই সমস্ত কার্য 
'করেন 1 . শ্র(২৯ ১২৭) 



বিশ্বনবী ৪৬০. 

অতএব আমরা এবার চুড়ান্তরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, নিখিল বিশ্বের 

সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইবার সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যই আছে হযরত মুদম্মদের. 

মধ্যে । 

হযরত মুহম্মদকে আমরা নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিলাম ।' 

কিন্ত এ কথা বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, আল্লার পরেই হইতেছে মুহম্মদের 

স্থান; অর্থাৎ আল্লাহ, ও মুহম্মদের মধ্যে আর কোন তৃতীয় ব্ক্তি নাই । 

অন্য কথায় ঃ মুহম্মদই হইতেছেন আলার প্রতিনিধি ( ৬1০679) বা. 
খলিফা | 

একদিক দিয়াও আল্লাহ্. আমাদিগকে কোন সন্দেহের অবকাশ দেন 

নাই। হুষরতকে তিনি তীহার প্রতিনিধি ( খলিফা ) রূপেই পাঠাইয়াছেন বলিয়। 

ঘোষণা করিতেছেন। 

হযরত আদমকে স্ষ্টি করিবার প্রাক্কালে আল্লাহ্, এবং" ফিরিশতাদিগের 

মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, পাঠক তাহ এখানে ম্মরণ করুন। আল্লাহ্ 

ৰলিতেছেন £ 

“এবং যখন তোমার প্রভু ফিব্রিশতার্দিগকে বলিলেন, আমি ছুশিয়াতে 

আমার খলিফা পাঠাইব, তখন ফিরিশতারা বলিল: সে কি! আপনি 

কি ছুনিয়াতে এমন জীব পাঠাইবেন যাহার] ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও খুন-খারাবি 

করিবে? আমরাই তো! আপনার পবিব্রতার গুণগান করিতেছি । তখন 

আল্লাহ্. বলিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি, তোমরা তাহা 

জান না।” (২ £ ৩০). 
এখানে সাধারণ মানুষ বাঁ আদমকেই খলিফা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে 

হয়» কিন্ত গুড অর্থের" দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, হযরত 

মুহস্মদকেই ইংগিত করা হইয়াছে । “আমি যাহী জানি, তোমর! তাহা 

জান না” এ কথার গুঢ় রহস্য এই । আমরা খন বলি: “পানি আমাদের 
জীবন ধারণের উপায়, তখন যেমন আদর্শ পানিরেই বুঝি, দুষিত পানিকে 

বুঝি না, সেইরূপ মানুষকে থলিফা বলিলে আদর্শ মানুষকেই বুঝায়, নিকৃষ্ 
বা পশুপ্রকৃতির মানুষকে বুঝায় 'না। সেই আদর্শ মানুষই যখন হযরত মুহম্মদ. 

তখন তিনিই হইতেছেন আল্লার খলিফা বা প্রতিনিধি ! 

একটি হাদিস হইতেও আমাদের এই কথার সমর্থন মিলে £ 

আবু হোবায়ব। বলিতেছেন £ লোকে জিজ্ঞাসা করিল, হে রস্থলুল্লাহ্». 



৪৬১ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা? 
“আল্লাহ্ আপনাকে কখন-নবুয়ৎ দান করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন : আদম 
যখন রুহ এবং দেহের মধ্যবর্তা ছিলেন, অর্থাৎ আদমের ষখন স্থ্টিই হয় নাই ।* 
ইহ] দ্বারাই বুঝা! ষাঁয়, হযরতই সেই খলিফা বা প্রতিনিধি এবং ইহারই প্রেরণের 
ইংগিত আল্লাহ ফিরিশ তাদিগের নিকট দিয়াছিলেন । 

কথা উঠিতে পারে : হযরত মুহম্মদ্ই ষদি সেই প্রতিনিধি হন, তবে 
তাহার পূর্ববর্তী পয়গন্ঘরগণ” তীহাদের অপেক্ষা তবে কি তিনি শ্রেষ্ট 
ছিলেন? 

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কী বলিতেছেন, দেখুন £ 

“এবং নিশ্চয়ই আমরা কোন কোন পয়গম্বরকে কোন কোন পয়গন্ধর অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ করিয়াছি ।” --( ১৭ 2৫৫) 

বলা বাহুল্য, এখানে হযরত মুহম্মদকেই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, সে-সম্ব্ধে 

সকল তফসীরকারই একমত । | 

হযরত মুহম্মদ যে অন্যান্য পয়গন্থরদিগের অপেক্ষা সত্যই শ্রেষ্ঠ ছিলেন 

এবং তাহার মধ্যে যে কোনরূপ ক্রটি-বিচাতি বা অপূর্ণতা ছিল না, তাহার 
আর এক প্রমাণ এই যে, সমস্ত পয়গন্বরের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র 
'রস্থুলুল্লাহ্ত । সকল পয়গম্বরই নবী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের কেহই 

'রস্থলুল্লাহ* নামে অভিহিত হন নাই। হযরত আদমকে বলা হইয়াছে £ 
“আদম সফিউল্লাহ, হযরত নৃহকে বলা হইয়াছে “নূহ নবীউল্লাহ্”, হযরত 
ইব্রাহিমকে বলা হইয়াছে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহত, হযরত ইসমাইলকে বলা 

হইয়াছে “হসমাইল জবিহু উল্লাহ, হযরত মুনাকে বলা হইয়াছে “মুস। 

কলিমুজাহ”, হযরত ঈসাকে বলা হইয়াছে 'ঈলা রুহ-আল্লাহ্» ; কিন্তু হযরত 

মুহম্মদ্কে বল! হইয়াছে “মুহম্মদ রন্থলুল্লাহ্, । কাজেই দেখা যাইতেছে, অন্য 

কোন পয়গন্ববকেই আল্লাহ “রসুল বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ইব্রাহিম 

রন্থলুল্লাহ, মুসা রহুলুল্লাহ্ বা ঈসা রস্থলুল্লাহ--এই ধরণের উক্তি কোথাও 

নাই। পক্ষান্তরে কুরআনের যেখানেই আল্লাহ এবং তাহার রস্থল', 

'রস্থলুল্লাহ্, অথব৷ শুধু “রস্থল' শবের উল্লেখ আছে, সেখানেই হযরত মুহম্মদকে 
বুঝান হইয়াছে । ইহার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই : ইহা দ্বার! বুঝা 
যায়ঃ রস্থলের একট। বিশিষ্ট অর্থ আছে এবং উহা! অনন্য সাধারণ একটি 

'কন্তু নাবীয়ান অ আদামে! বাইনারুহ.হে অন্জাসাদে।+ 



বিশ্বনবী 

খিতাব; এ-খিতা'ব একমান্র হযরত মুহম্মদের জন্যই সঞ্চিত.হইয়াছিল।* 

এই 'রস্থলের” অর্থ কী? রস্থলের গুঢ় অর্থ হইতেছে 'থলিফ' অর্থাৎ আলার' 

প্রতিনিধি । ' 

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্ান্ পয়গম্বরগণ আনিয়াছিলেন 

তীহাঞ্জের নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, কিন্তু হযরত মুহম্মদকে 

পাঠান হইয়াছিল বিশ্বমানুষের যুক্তির জন্য | দুষ্টান্তত্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
আল্লাহ্ হযরত নূহ, সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

“নিশ্চয়ই আমরা নৃহকে তাহার লোকদিগের নিকট পাঠাইয়া ছিলাম ।” 
_(৭2৫৯) 

হযরত হুদ সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

“এবং আদ বংশের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠাইয়াছিলাঁম |” 
(৭ ৬৫) 

হযরত সালেহ সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

“এবং সমুদ্ধ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাত। সালেহকে পাঠাইয়। ছিলাম ।” 
| --( ৭2 ৭৩) 

হষরত শোয়েব সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

“এবং মিদদীয দিগের:প্রতি তাহাদের ভ্াত। শোয়েবক পাঠাইয়াছিলাম |” 
_-( ৭2৮৫) 

হযরত মুসা সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

“এবং নিশ্চয়ই আমরা মুসাকে আমাদের বাণীসহ এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম £ 

তোমার লোকাঁদগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আইস ।” 
_-(১৩ ৫) 

হযরত ঈসা সম্বন্ধে বপিতেছেন £ 

“এবং তিনি (আলাহ্ ' উহাকে (উসাকে) ইসরাহল বংশীয়দিগের জন্য 

পয়গম্থর করিবেন |৮4% _-(৩ ১৪৮) 

কিন্ত হযরত মুহম্মদ স্গদ্ধে বলিতেছেন £ 

“এবং আমরা তোমাকে বিশ্বের সকল-মানুষের জন্য স্থসংবাদদাত! ও স্তর্ককারী 

রূপে ছাড় পাঠাই নাই ।” _(৩৪ £২৮), 
এপস আনাস পাপী পপি পদ প্পপক লা শশা 

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য মতএশীত “বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য” নামক পুভ্ভকথানি দেখুন ।' 

আমি সেখানে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি থে হযরত মুহম্মদ (দঃ) একক রহুল ছিলেন। 

** বাইবেলে বিশুখুই সম্বন্ধে বল! হইয়াছে_''0 ৪০ 2006 88706 006 0700০ 6009 1086 ৪1717, 

০£ 609 190052 0£ 19189]”,--8165 15 2 24. 



৪৬৩ মুহম্মদ “মুহম্মদ? ছিলেন কিনা ? 

ইহা ছ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, হযরত মুহম্মদ ছিলেন *বিশ্বনবী”। 
হযরতকে ষে বিশ্বনবীরূপেই পাঠান হইবে, মে কথা আল্লাহ্, তাহার অন্যান্ত 

পয়গন্বরকেও জানাইয় দিয়াছেন £ 

“এবং আল্লাহ সমস্ত নবীদিগের মধ্যবতিতায় এই স্বীকারোক্তি করিলেন 

ষে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগের যে-সব কিতাব এবং জ্ঞান দান করিয়াছি, 

( তাহা সত্য); তারপর একজন রন্্লল তোমাদের মধ্যে আসিবেন এবং 

তোমাদের নিকট যাহ! আছে, তাহার সত্যত] প্রমাণ করিবেন; তোমরা 

তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিও এবং অবশ্ট তাহাকে সাহাধ্য 

করিও ।” -( ৩১৮০) 

তাহা হইলে এ কথা এখন পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে ঘে, হযরত মুহম্মদ 

ছিলেন পয়়গম্ধরদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কাজেই নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আদর্শ । 

যুক্তিবাদী তাকিক এখানে বলিবেন £ হযরত মুহম্মদ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদিগের 
মধ্যে ন! হয় শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু তাহার পরে ষে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কোন 

পযৃগম্বর আসিবেন না, তাহার প্রমাণ কী? 

এ-প্রশ্রের একটি মাত্রই সদুত্তর আছে। আমর যদি দেখাইতে পারি যে, 

হযরত মুহম্মদের পর আর কোন নবীই জন্মগ্রহণ করিবেন না, তবেই তাহার শ্রেষ্ঠতর 
দাবী অঙ্গন থাকে । আশ্চর্ষের বিষয় হযরতকে আল্লাহ্ ঠিক “শেষনবী”ই বলিয়াছেন । 
---আলাহ, ঘোবণ1 করিতেছেন 

“মুহম্মদ তোমাদের কাহারও জনক নন, তিনি আল্লার রস্থল এবং সর্বশেষ 

নবী |” ্ (৩৩ 8৪৪) 

হাদিস শরীফ হইতেও জান যায়, হযরত মুহম্মদ নিজেকে 'শেষনবী” বলিয়াই 
উল্লেখ করিয়াছেন । একটি হাধিস দেখুন £ 

“ইসরাইল-বংশীয়দিগকে হেদায়েত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে অনেক 
নবী আসিয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু আমিই শেষ নবী, এ কারণ আমার 
পরে আর কেহই নবী আসিবে না ।” _-( বোখারী ) 

আর একটি হাদিসে আছে £ 

“আমার উদ্মতর্দিগের মধ্যে ত্রিশজন লোক নবী বলিয়। মিথ্যা দাবী করিবে ; 

কিন্তু প্রকৃত কথা এই- আমিই নবী্দিগের মধ্যে সর্বশেষ । কাজেই কোন 

নৃতন নবী আসা আর সম্ভব নয়।” . -( তিরমিজী, আবু দাউদ ) 



বিশ্বনবী 8৪৬৪ 

অতএব আমরা দেখিলাম, হযরত মুহম্মদ নবীদিগের মধ্যে শুধু সর্বশ্রেষ্টই নহেন, 
সর্বশেষ বটেন। 

দার্শনিক ভংগিতে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ 

- ঠিক একই বিন্দুতে না মিশিয়া পারে না। অন্য কথায় £ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
হইবেন, তাহাকেই সর্বশেষ হইতে হয়। আবার যিনিই সর্বশেষ হইবেন, 

ভিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ না হইয়া পারেন না। পবিপূর্ণতার মধ্যেই চরমত্ব নিহিত। 
চন্ত্র ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া অবশেষে যখন ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া উঠে, 
তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠও "বটে, সর্বশেষ বটে। পূর্ণচন্দ্রের পরের ঘষে অবস্থা, 
তাহার মধ্যে আর কোন অভিনবত্ই নাই; চজের ক্রমবিকাশের চরম অবস্থ! 

ঠিক পূর্ণচন্দ্েই নিঃশেধিত হইয়া যায়। কাজেই বলিতে হইবে পূর্ণচন্দ্রই চক্রের 
শেষ অবস্থা (1896 101088০ )। অতএব, এ কথা বুঝা এখন কঠিন নয় ষে 

বিকাশের শেষ যেখানে, শ্রেষ্ঠত্বও সেখানে । শ্রেষ্ঠত্বের পরে ঘদি কিছ আসে; 

তবে সে তাহার অনুকরণ, অতিকরণ নয়। একবার যাহা পূর্ণত্ব লাভ করে, তাহা 

আর অধিকতর পূর্ণ হইতে পারে না। কোন বৃত্ত সত্যই যদি গোল হয়, তবে 

তাহ! আব অধিকতর গোল হইতে পারে না, আবার কোন সরল রেখাই 

অধিকতর সরল হইতে পারে না। সেইরূপ হযরত মুহম্মদ ঘি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া 

থাকেন, তবে এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ যে, তদপেক্ষা পূর্ণতর বা শ্রেঠতর আর কেহই হইতে 

পারে লা। 

শরিয়ত বা শাস্্বাণীর দিক দিয়া আমরা হযরতকে সর্বশ্রেষ্ট আদর্শনূপে দেখিতে 

পাইলাম । কিন্তু হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আরও একটি দিক আছে । সেটি 

হইতেছে হুষ্টিতত্বের দিক। স্থষ্টির দিক দিয়! ব্যাপকভাবে দেখিত্তে গেলেও দেখা। 

যাইবে, হযরত মুহম্মদই হইতেছেন সমগ্র টির শ্রেষ্ট টি । 
ইসলামের হ্ৃষ্টিতত্ব আলোচন। করিলে দেখিতে পাওয়। যায়, আদিতে অন্য কিছু 

ছিল না, ছিল কেবল নিরাকার নিবিকার বিশ্তুদ্ধ এক আল্লাহ্! স্থৃতরাং কৃষ্টি 
উৎপত্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া হইতেই পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ নিজের পরিচয় 

দিতে গিয়া! বলিতেছেন £ 

“কুল আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লামইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, 
অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফ ওয়ান আহাদ ।” | 
অর্থাৎ; বল, আল্লাহ, এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি কাহাকেও “জন্ম” দেন 

না, অন্য কাহারও হার! জাতও নহেন, তাহার মত এক আর নাই। 
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আল্লাহ্ এখানে “আহাদ” রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই আহাদ শব্দের 
অর্থ বিশুদ্ধ ও নিবিকার এক ( &৮৪০1০ 006 )--ষে একের সহিত বনুত্বের 

বা ভিন্নত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। অথচ স্থপতি হইতেছে বহু বা ভিন্নত্ব-বোধক। 
কেমন করিয়। তবে আহাদ? হইতে এই স্থষ্টির উৎপত্তি হইতে পারে? একটা 

মাধ্যম তাহার চাই-ই চাই । 
আল্লার মনে স্থন্টির ব্যগ্রতা যখন জাগিল, তখন একটা জ্যোতির্ময় ধ্যান 

বিচ্ছুরিত হইয়া আসিল। ইহারই নাম নৃরে-মহম্মদী। সেই নূর হইতেই 
বস্ব-জগতের (০0৮1০৫৮৩ ড/004) কৃষ্টি আরম্ভ হইল। একমাত্র “কুন” শব্দ 

দ্বারা সর্বশক্রিমান আল্লাহৃতালা অনস্তিত্বের মধ্য হইতে নিখিল স্থন্ীকে প্রকট 

করিয়া তুলিলেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে, স্ট্টির আদিতেই ছিল মুহম্মদের পরিকল্পনা । 

অন্য কথায়: জন্মের আগেই তিনি জন্ষিয়াছিলেন। কোন চিত্র বাহিরে 

অংকিত হইবার পূর্বেই যেমন শিল্পীর ধ্যানে তাহা অংকিত হইয়! যায়, 
হযরত মুহম্মদ তেমনি স্থন্তির বনু পূর্বেই আল্লার ধ্যানে প্রকট হইয়। ছিলেন । 

শিল্পী যেমন তাহার মনের সেই চৈতন্য-চিত্রটিকে ধীরে ধীরে বূপ দেয়, বিশ্বশিল্পী 

আল্লাও 'ঠিক তেমনি করিয়া তীহার প্রধান পরিকল্পনাটিকে ধীরে ধীরে 

ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন । 

সেই প্রধান পরিকল্পনাটি কী? 

সেইটিই হইতেছে হযরত মুহম্মদ । মুহম্মদকে প্রকাশ করিবার জন্যই 

অন্ান্ত সব কিছুকে স্ট্টি করিতে হইয়াছে । মুহম্মদই হইতেছেন তাই 
সমগ্র ৃষ্টির ধ্যানের ছবি বা ্ষ্টিনাট্যের প্রধান চরিত্র। এই মুল 

লক্ষ্যবস্তটি না হইলে আল্লাহ, হয়ত আদৌ" ফোন কিছু সৃষ্টি করিতেন না। 
ইহা! আমাদের কল্পনার বিলাস নয়, হাদিস কুদসীতে স্বয়ং আল্লাই এ কথা 

বলিতেছেন £ 

“তুমি না হইলে আমরা আকাশ-মগুলী (গ্রহ-নক্ষত্র) স্যার 

করিতাম ন! |” . 

কিন্ত স্তধু প্রধান কল্পনাটিকে সোজাস্থজি রূপ দিলেই সে-ছবি কখনও 
আদর্শ শ্রেণীর হইতে পারে না, তাহার জন্য চাই ৮৪০1৪00100-_ 

চাই একটা পারিপাশ্িকতা। সাদ! কাগজের উপর শিল্পী যদি খুব সুন্দর 

একটা ছবি আকেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে না। তাহাকে ছাড় 
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করাইতে হইবে আলো-আধারের পশ্চাডূমিতে-_যেখানে নাচিয়া চলিবে 
একটা গিরি-নিঝ'র, হাসিয়া উঠিবে একট1 ফুল-বিতান- গাহিতে থাকিবে 
কোয়েল-পাপিয়া, মাথার উপরে শোভা পাইবে মুক্ত নীল আকাশ-_ ফাকে 
ফাকে উকি দিবে পুণিমার চাদ আর তারা। রূপে-রসে বর্ণে-গদ্ধে এমনি 
করিয়া সাজাইয়া' দিতে হয় মনের কেন্দ্রীয় ভাববস্টিকে। আল্লাহ তালাও 
ঠিক তাহাই করিয়াছেন। স্থষ্টির মূল উদ্দেশ্তটকে আগেই প্রকাশ করিয়া 
দেন নাই; সর্বাগ্রে তিনি প্রস্তত করিয়াছেন তাহার ব্যাকগ্রাউণড। উধ্বেঁ 

কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রশোভিত নীল আকাশ, নিম্নে সবুজ ঘাসের গাঁলিচা- 

পাতা শ্যামলা ধরণী,_ কোথাও ব! ছায়া-ঢাক1 পাখী-ডাকা কুগ্জবন, কোথাও 

বা নদ-নদী, কোথাও বা বিশাল বারিধি, কোথাও ব1 গগনচুশ্বী পর্বতয।লা । 

এইরূপে যেখানে যাহা সাজে তাহাই সাজাইয়া দিয়া অবশেষে প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছেন তাহার সেই ধ্যানের ছবি মুহম্মমকে। বর আসিবার বহু পূর্ব 
হইতেই যেষন বিবাহ বাড়িতে নিশিদিন বরের জন্য আয়োজন চলিতে 

থাকে এবং সমস্ত কার্ষে ও সমন্ত চিন্তায় জাগিয়া রছে তাহারই ধ্যানমৃতি, 
সমন্ত উপকরূণে যেমন জড়াইয়া যায় তাহারই রূপ ও রং, উৎসব-আয়োজনের 

প্রত্যেক নরনারীই যেমন জানে সেই বরের পরিচয়,__হঘরত মুহম্মদের বেলাও 
ঠিক তাহাই ঘটিগ়্াছিল। চন্ত্রস্থধ, আকাশ-বাতাস, গিরি-নদী, ফুল-ফল, জীব- 
জন্ত--সকলেই বুঝিতে পায়াছিল কাহার জন্য এই বিশ্বনিখিলকে এমন 
পরিপাটি করিয়া সাজান হইতেছে; কাহার রংএ তাহাদের ভিতর-বাহির 
এমন বঙাইয়| যাইতেছে । সেই চিরবাগ্ত অনাগত অতিথির আশাপথ 
চাহিয়া ভাই প্রতীক্ষা করিতেছিল কুল্মখ, লুকাৎ্) ত্বাহারই ধ্যান তাহারই 
স্বপ্ন জাগির়। ছিল তাহার নয়ন-তারায়, ত্াহারই চরণধ্বনি ঝন্কৃত হইতেছিল 
তাহার প্রাণের গোপন গহনে! ফুল ফুটিবার পূর্বেই যেমন ফুলতরুর শাখ্ায়- 
শ।খায় পল্পবে-পল্পবে জাগে সেই ফুলের স্বপন হষরত মৃহম্মদের আবির্ভাবের 
পূর্ব হইতেই তেমনি ভূবন ভবিয়া জাগিতেছিল তাহার ধ্যান, তাহার ছায়া, তাহার 

রূপ, তাহার মায়া । মা্টিজল, বৌদ্র-বৃষ্টি, আলো-বাতাস সবাই যেন ফুল 
ফুটাইবার' জন্য ফুলতরুর অন্তরে-বাহিরে তাহাদের প্রাণের সমস্ত সম্পদ 
উজাড় করিয়া দেয়, বুল্বুল যেমন সেই ফুলের আশাতেই নীরবে কুগ্ততলে 
অত ক্ষা কবে, হযরত মৃহন্মদের আশাপথ চাহিয়া *বিশ্বপ্রৃতিও তেমনি 
অপেক্ষা করিতেছিল। সকলেই জানিত হষরত যুহম্মদ আসিবেন।, 
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বেদ-পুরাণে, জবুর-তাওরাতে তাই ছিল তাঁহার আগমনের সুস্পষ্ট ইংগিত ; আদ, 

মুসা, ইব্রাহিম, ঈসা প্রভৃতি পয়গম্বরগণ তাই শ্ুনিয়াছিলেন তীহার আগমনের 

ভবিষ্তদ্বাণী। এইরূপে না-জন্মিবার পূর্বেই তিনি জন্মিয়াছিলেন, না-আস্বার 

পূর্বেই তিনি আসিয়াছিলেন। ভূবনে-ভূবনে গগনে-গগনে তাই তো থেলিয়। 

বেড়াইতেছিল তীাহারই নৃর-_তাহারই জ্যোতি আভা 

স্থট্তত্বের আর এক দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে, মুহম্মদ ছিলেন 

আল্লার পরিপূর্ণ স্্টি । বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা দেখিতে পাই : প্রতোক বস্বরই 

উত্পত্তি ( 07181 ), বিকাশ (৫5610910061) ) এবং অবসান ( 0৫) 

আছে। শিশু ভূমি হয় অতি ক্ষুব্ধ অবস্থায়, তারপর ধীরে ধীরে বধিত 

হইয়া এমন একটি চরম বিকাশ-বিন্দুতে ( ০9110179015 0০800) আসিয়া 

পৌছায় -ষাঁহার পর আর তাহার বৃদ্ধি হয় নাঃ তখন আসে তাহা অবরোহণের 
সময়। তখন হইতে সে দিনে-দিনে ক্ষয়প্রাপ্প হইতে থাকে; অবশেষে 

একদিন চিরবিদায় গ্রহণ করে । বৃক্ষ প্রথম অংকুরিত হয় ক্ষুত্র অবস্থায়, তারপর 

ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে; বুদ্ধির চরম অবস্থায় পৌঁছিলে সে আর বাড়ে 
না, তখন হইতেই সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অবশেবে মৃত্যু আঙ্লিয়া তাহাকে 

ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দেয়। চন্দ্র বাড়িতে বাড়িতে যখন যোলকলায় 
পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন আর বাড়ে না। তখন হইতে আসে 
তাহার অপচয়ের পালা, ধীরে ধীরে সে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে 

অমাবন্তায় তাহার অবসান ঘটে। এইরূপে প্রত্যেক বস্তই একটা বৃত্ত 

( ০১০1৪ ) ঘুরিয়া আসে। সেটিকে তাহার. জীবনচক্র বলা যাইতে 
পারে। 

বহিঃপ্ররুতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু সব্বন্ধে যাহা সত্য, সমগ্র হৃ্টি সন্বন্ধেও তাহা! 

তন্রপই সত্য । স্ষ্টিরও আদি আছে, বিকাশের চরম বিন্দু আছে, অবসান আছে। 
প্রভাত-ন্থর্য ষেমন পূর্ব গগনে উদ্দিত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে মধ্য গগনে 
আসিয়া পূর্ণতার রূপ পায়, তারপর নিস্তেজ হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে এবং 

অবশেষে সন্ধ্যাকালে অস্তসাগরে ডুবিয়৷ যাষ, নিখিল স্থ্টিও তেমনি চলিয়াছে তাহার 

চক্রপথ ধরিয়া। ক্রমবির্বতনের মধ্য দিপ্লা সে চলিয়াছে পূর্ণতার দিকে, এই পূর্ণতা, 
লাভ করিলেই বিবর্তনের ধার! পরিধ্তিত হইবে, তখন হইতে সে চলিবে অবসানের 

পথে । অবশেষে আসিবে একদিন মহাপ্রলয়-_রোজ-কিয়ামত। ইহাই সির 

নিয়তি। 
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এখন কথা এই £ স্থষ্টি তাহার চরম পূর্ণতার বিন্দুতে পৌছিয়৷ গিয়াছে. না 
এখনও পৌছায় নাই? 

আমার মতে সৃষ্টি তাহার চরম পূর্ণতার বিন্দুতে পৌছিয়া গিয়াছে £ এখন 
তাহার অধোগতির সময় । 

কবে কখন্ পৌছিল? 

মধ্যযুগে-৫৭* থষ্টাবে । 

কোথায় কেমন করিয়া কাহার মধ্য দিয়া ? 

বিশ্বনবী হযরত মৃূহণ্মদের মধ্য দিয়া। স্ষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশের-প্রতীকই 
হইতেছে হযরত মুহম্মদ । 

এই সত্যই আল্লাহ তাল কী স্থন্দরভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন : 

«এবং তিনি (মুহম্মদ ) দিউমগুলের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছিয়াছেন।” 
--/ ৫৩ 2 ৭) 

হযরত মুহম্মদকে মধ্যান্ৃ-স্্ধের সহিত তুলন! করাই সব দিক দিয়া সংগত 

ও শোভন হইয়াছে । ষ্টির গগন-আউিনায় মধ্যাহ্ন-স্ুর্ধের মতই তো! তিনি 

'দীপ্তিমান। * 

বস্ততঃ হযরত মুহম্মদ সমগ্র সট্টিরই পরম প্রিয়। প্রত্যেকেই তীহার 
মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পায়। জড়-চেতন প্রত্যেকের সংগেই তিনি 

বিজড়িত। আলো-বাতাস-মাখা ঘাস ও পানি খাইয়া গরু দুধ দেয়, সেই 

দুধ হইতে হয় সর, পর হইতে হয় মাখন, মাখন হইতে হয় ঘি। ঘি-এর 

ভিতর থাকে তাই মাখন, সর, ছুধ, ঘাস, পানি, আলো বাতাস- প্রত্যেকেরই 

অংশ 'বা দ্ান। হযরতের সংগেও আছে তেমনি স্প্টির সমস্ত উপাদানের 

সন্দ্ধ ; প্রত্যেকেই তাই ত্বাহাবর সংগে আত্মীয়তার দাবী করিতে পারে । এই 

সুষ্টির মূলে ছিল পানি, তারপর আসিল মাটি, তারপর আসিল উদ্ভিদ্জগত, 

তারপর জীন-ফিরিশতা ও পশ্তুপক্ষী, সর্বশেষে আসিল মানুষ৷ মানুষই 

হইল “অশরাফুল্-মাখলুকাৎ্” অথাৎ তৃষ্টির সেরা-ম্থত্ি। কিন্তু এই মানুষের 

মধ্যেও আবার চলিল সাধনা । মানুষ ক্রমেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে 

লাগিল । এই অবস্থায় সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজনকে-নাএকজনকে 

সর্দৃশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ হইতেই হইবে। কে দেই পরিপূর্ণ মহামানব ?-- 

ইনিই সেই হযরত মুহম্মদ । মুহম্মর্দের মধ্যে প্রত্যেকেই খুঁজিয়া পাইয়াছে 

কাহার জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা । মুহম্মদের জল্ম-মুহত্ে 



৪৬৯ মুহদ্মদ 'মুহম্মদ' ছিলেন কিনা ? 

গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে যে এমন পুলক-শিহরণ লাগিয়াছিল, জিন-ফিরিশ তা” 

পশু-পক্ষী, তরু-লতা, ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস-- সকলেই যে ছুলিয়া 
উর্ঠিয়াছিল, সে আর কিছু নয়, প্রত্যেকেরই ধগ্ত হইবার আনন্দ, প্রত্যেকেরই 
আত্মোপলন্ধির আনন্দ। 

ইহাই হইতেছে হযরত মুহম্মদের প্রকৃত দ্বরূপ। হযরত মুহম্মদ শুধু. 
আববের নন, এশিয়ার 'ননঃ তিনি সমগ্র বিশ্বের ; শুধু মুসলমানদের নন» 

মানুষের নন_ তিনি সমগ্র হুষ্টির। তিনি শুধু আদর্শ মানব নন, আদর্শ পয়গম্বর 
গন--তিনি হইতেছেন আদর্শ স্থ্টি। হযরতের মধ্যে তাই দেখি আমরা এক 

বিশ্বজনীন রূপ। মুসলমানেরা যদি বলে মুহম্মণ শুধু তাহাদের পয়গন্ধর, 

অথবা যদি বলে তিনি সবশ্রেষ্ঠ পরগম্থর, তবে সে তাহার পূর্ণ পরিচয় নয়-- 
সে কথার দ্বারা বরং হ্যরতকে খাটো করাই হয়। আমাদিগকে বুঝিতে 

হইবে £ তিনি শুধু মুপলমানদিগের পয়গম্থর নন-- তিনি 'রহমতুলিল্ আলামিন? 

_তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণ ও আশীর্বাদ । মুসলমানও যেমন 

করিয়া তাহাকে আপনার বলিতে পারে, হিন্দুপাশী-খুষ্টানও ঠিক, তেমনি 
করিয়া তাহাকে আপনার বলিতে পারে । সবার জন্যই তিনি আদর্শ-_-সবার 

জন্যই তিনি পথপ্রদর্শক | ধর্ম ও জাতির অভিমান এবং যুগনকিত সংস্কারের, 

মোহে পড়িয়াই মাহুষ আজ তাহাকে গণ্তীগত করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে-_ 

অনাত্বীয়ের মত তাহাকে দূরে ঠেলিয়৷ বাখিতেছে ; কিন্তু ইহা তাহাদের মস্ত বড়: 
তুল। এ ভুল কবে ভাঙিবে? 

হযরত মুহম্মদকে আমরা শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া দাবী করিলাম। যুক্তিজ্ঞান 
এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিও দেখাইলাম। তিনি তো কল্পনার মাজধ নন, 

ধ্রতিহাসিক ব্যক্তি; কাজেই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এ-দাবী টিকে কিন 
তাহাও আমাদের দেখ! উচিত। হষরত মুহম্মদকে শ্রেষ্ঠ বলিলে তাহাব্র সহিত 

অন্যান্য মহাপুরুষদিগের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতেই হয়। 

আমাদিগকে দেখাইতে হয়, তাহার পুর্বে এবং পরে যে সমস্ত পয়গন্থর বা. 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ট 
ব1 পরিপূর্ণ (0০8650%)। 

এইবার সেই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়। যাউক। 

হযরতের পূর্বে যে-সমস্ত পয়গম্বর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া 

গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ইহারাই ছিলেন প্রধান। হযরত আঘম, হযরত- 
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নৃহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুপা, হযরত ঈস! ইত্যাদি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের 
মধ্যে ছিলেন : মহাত্মা বুদ্ধ, রামচন্দ্র, শ্রীকুষ্ণ, জোরোষ্টার, কন্ফুসিয়াস, সক্রেটিস 

ইত্যাদি। ইহাদের অপেক্ষা হযরত মুহম্মদ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কিনা _ ইহাই 
আমাদের বিচার্ষ । 

এ-সম্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত ছিল £ কিন্ত তাহার স্থান 

এনহে। সংক্ষেপে এই কথাই বলিতে চাই ষে, উপরে ঘে সমস্ত মহা 

পুরুষদিগের নামোলেখ করিলাম, তাহাদের একজনও হষরত মুহম্মদের মত 

পরিপূর্ণ (16:6০) নহেন। তীহাদের সম্পূর্ণ পরিচয়ও ইতিহাসে 

লিপিবদ্ধ নাই। অথচ হযরত মুহম্মদ হইতেছেন গ্ৰাটি এতিহাসিক ব্যক্তি। 
তাহার জন্মুহূত্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্ধস্ত জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়েরই 

বিশ্বস্ত বিবরণ মৌজুর্ধ রহিয়াছে । জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে 
আমরা যে-সব সমস্যার সম্মুবীন হই, তাহার নবগুলির সমাধানই দেখিতে 

পাই এই আদর্শ মহামানুষের মধ্যে । যে-কোন অবস্থায় আমরা তাহার মধ্যে 

খুজিয়া পাই আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর । কিন্তু হযরতের পূর্ববর্তী মহা- 

পুরুষদিগের মধ্যে এই জিনিসটির খুবই অভাব। মানব-জীবনের কোন- 

কোন সমন্তার সমাধান তীহারা করিয়া গিয়াছেন বটে, অথবা কোন-কোন 

বিষয়ে নির্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু গোটা! মানব-সমাজের পথপ্রদর্শক বা, 

আদর্শরূপে তাহাদের কাহাকেও আমরা দেখিতে পাই না। কে কেমন- 

ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে শিক্ষালাত করিয়াছিলেন, কেমন- 

ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে খপ-পংপার পাতিয়াছিলেন, কেমন- 

ভাবে প্রতিবেশীর সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, কেমনভাবে রাজ্য 

শাসন করিয়াছিলেন, কেমনভাবে যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিয়াছিলেন, 

স্্রী-পুত্রপবিজনের প্রতি কেমনভাবে আচরণ করিয়াছিলেন, শক্রু বা 

বিধর্মীদের সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন, নারীকে কতখানি মর্যাদা 
দিয়াছিলেন, দাসদাসীদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, জীবন ও 

জগতকে তীহারা কী চোখে দেখিতেন, কেমনভাবে তীহার! জাতি-গঠন 

করিয়াছিলেন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন তাহার্দের কেমন ছিল, যুগ- 
সমন্তার কোন সমাধান তাহারা করিতে পারিয়াছিলেন কিণা, বিশ্বমানব্র 

প্রতি তাহার। কোন বাণী দান করিয়া গিয়াছেন কিন1- ইত্যার্ধি দিক বিচার 

করিতে গেল তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-নাঁকোন অভাব বা ক্রি 



৪৭১ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা ?. 

দেখিতে পাওয়া যাইবে; হযরত মুহম্মদের ন্যায় অত স্থুম্পষ্ট জীবন 
তাহাদের কাহারও নয়। দয়া, ক্ষমা, দান, মহত্ব, জ্ঞানান্রাগ, তাগ, সেবা, 
প্রীতি প্রেম, ভালবাসা, উদারতা - ইত্যাদি যাবতীয় গুণেরই বিকাশ 

দেখিতে পাই আমরা হযরত মুহণ্মদের জীবনে। ধর্ম ও কর্মের, দান ও 
দুনিয়ার এমন সুষ্ঠ সমন্বয় আমর! আর কাহার মধ্যে পাই? 

এ*সম্বদ্ধে বিস্তত আলোচনা করা আমাদের এখানে সম্ভব হইল না; 

পাঠককে আমরা আলোচনার স্ত্রটি ধরাইয় দিলাম মাত্র । পাঠক ইচ্ছা করিলে 

উপরি-উক্ত মহাপুরুষদিগের প্রত্যেককে হযরত মুহম্মদের পার্খে আনিয়া এক একটি 

দিক দিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারেন, তারপর তাহার ফলাফল একত্র করিয়া 

হযরতের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারেন । হযরত মুহম্মদকে ধাহার৷ পরিপূর্ণ আদর্শ 

বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিবেন না, তাহাদের প্রতি আমাদের আরঘ.: হযরতের 

পূর্ববর্তী মহাপুরুষদিগের কাহাকে লইবেন লউন ; তুলনামূলক সমালোচনা করুন, 
তারপর বিচারে প্রবৃত্ত হউন । নিম্নলিখিত পয়েপ্ট (190106 )-গুলি লইয়া বিচার 

ক্সারজ্ত করিতে পারেন £ 

পু বিচার-বিন্দু 

(১) জন্ম-ৃত্যুর সঠিক তারিখ এবং বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় কিনা। 
(২) »মগ্র জীবনের স্থম্পষ্ট এতিহাসিক বিবরণ আছে কিন1। 
(৩) মানবীয় উপার্ধান কতথানি ; অর্থাৎ স্ত্ী-পুত্র-পরিজন লইয়া! ঘর-সংসার 

করিয়াছিলেন কিনা; সামাজিক, নাগরিক বা রাস্ত্রীয় জীবনের 

কোন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন কিনা এবং জীবন-যুদ্ধের সম্মুখীন 

হইয়াছিলেন কিনা । 

(৪) মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন 

কিনা। 

(৫) সৃখে-ছুঃখে, সম্পদে-বিপদে কিন্ধপ ব্যবহার করিয়াছিলেন । 

(৬) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্বস্ত মানব-জীবনের খুটিনাটি প্রত্যেক কার্ধের আদর্শ 
ব। বিধান দিয়াছেন কিনা । 

(*) নারীজাতি, ঘাস্দাসী, শক্র-মিঅ, শ্বদেশী-বিদেশী, শ্বধর্মী-বিধর্মী__ সর্বশ্রেণীর 

লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন বা করিতে 

বলিয়াছিলেন । 



বিশ্বনবী 

(৮) 

(৯) 

(১০) 

(১১) 

(১২) 

(১৩) 

(১৪) 

(১৫) 

(১৬) 

(১৯) 

(২০) 

৪ ৭২১ 

কী কী জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

সততা, সত্যনিষ্ঠা, স্যায়-নীতি, স্সেহ, মমতা, প্রীতি, প্রেম, ক্ষমা, 

ত্যাগ, সেবা, সংগ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সংসাহস নির্ভীকতা, 
তেজস্িতা, বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, মানবপ্রেম, শ্বাদেশিকতা, 

জাতীয়তা, আন্তর্জাতীয়তা, বিশ্বমানবতা-_ ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর 
কী কী পরিচয় পাওয়া যায় । 

আপন ধর্শমত প্রচার করিবার জন্ত কতথানি ত্যাগ স্বীকার এবং বিপদ- 

বরণ করিয়াছিলেন । 

আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ কাহার কতখানি হইয়াছিল । 

কোন এশীগ্রন্থ লাভ করিয়াছিলেন কিনা, এবং করিলে তাহা অগ্যাবধি 

অবিরুত অবস্থায় আছে কিনা । 

শিহ্দিগের উপর কে কতথানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন ; 

শিষ্ার্দিগের মধ্যেই বা কে কতথানি গুরুভক্তি এবং ধর্মনিষ্টা দেখাইতে 

পাৰিয়াছিলেন। র 

কাহার ধর্মবিধান বিশ্বমান্ধষের উপর সর্বাপেক্ষা কার্ধকরী 

হইয়াছে । 

ধর্ম ও কর্মের, অথবা ইহকাল ও পরকালের মিলিত আদর্শ তাহার 
মধ্যে পাইতে পারি কিনা । 

জাতিধর্ন নিবিশেষে প্রত্যেক নরনারী তাহার মধ্যে জীবনের আদর্শ 
খু'জিয় পায় কিনা, অন্য কথা £ বিখবনানবের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন 

কিন? 

যুগসমস্তার সমাধানকল্পে কে কতথানি সহায়ক । 

বহির্জগতের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার গণ কাহার ধর্মে 

কত বেশী। 

কাহার ধর্ম কত উদ্দ।র এবং কত ব্যবহারোপযোগী ( 078901০81 )। 

জ্ঞান-সভ্যতায় কোন্ ধর্মের দান কতখানি । 

আপাততঃ এই 7০10-গুলি লইয়া তুলনামূলক সমালোচনা! করা যাইতে, 

পাবে । 

আমরা একটি দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিব। উপরি-উক্ত পয়েপ্টগুলির . 



৪৭৩ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা ? 

ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া হযরত মুহম্মদের সহিত এইখানে আমরা 

বুদ্ধদেবের তুলনা করিয়া দেখিব, অবশ্ত কোন মহা'পুরুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা 
আমার্দের উদ্দেশ্য নয়) ইসলামে তাহা নিষিদ্ধ বটে। শুধু হযরত 

মুহম্মদকে ঘথার্থদূপে বুঝিবার বা বুঝাইবার জন্যই এই তুলনার প্রয়োজন 

অনুভব করিতেছি । 

বুদ্ধ মুহম্মদ 
(১) জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ (১) সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় । 

দিনক্ষণ অথবা বংশ-পরিচয় 
আংশিক রূপে পাওয়া যায়। 

(২) সমগ্র জীবনের এতিহাসিক (২) সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ 
বিবরণ নাই -আংশিক বিবরণ আছে । শ্বচ্ছ এবং স্থম্পষ্ট তাহার 

পাওয়া যায়। স্ুম্প্টতার জীবন, ঘেকোন অংশকেই 

অভাব । পরিষ্কারভাবে দেখা যায় । 

(৩) মানবীয় উপাদান খুব বেশী (৩) মানবীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। 

নাই; বুদ্ধ সারাজীবন সংসারী হযরত বাহা-জীবনে আমাদেরই 

ছিলেন না) সামাজিক ব! মত মানুষ ছিলেন। পারি- 

বাষ্টাজীবনের কোন স্থম্পষ্ট বারিক, সামাজিক বা 

আদর্শ তিনি রাখিয়া যান নাই। রাষ্রজীবনেরও সকল আদর্শ 

জীবন সংগ্রামে তিনি নামেন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। 

নাই | জীবন সংগ্রামে তিনি বীরের 

মত যুদ্ধ করিয়াছেন । 

(৪) মানব-জীবনের বিভিন্ন সমস্তার (৪) বিভিন্ন সমহ্তার সম্মুখীন 
উপর তেমন কোন আনলোক- হইয়াছেন। রাখাল হহতে 

পাত তিনি করেন নাই। সম্রাট পর্যস্ত সকল অবস্থার 

বরং জমস্তাকে এড়াইয়া তিনি মধ্য দিয়াই তিনি জীবন অতি- 

নির্বাণের পথে গিক়াছেন |. বাহিত করিয়াছেন । 

(৫) সুখে-ছুঃখে সম্পদে-বিপিদে বুদ্ধ (৫) জানা যায়। 

কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন 

বিস্তুতরূপে জানা যায় না। 

ঈঞ) ৩ 



বিশ্বনবী 

বুদ্ধ 

৪৭৪ 

মুহম্মদ 

€*) জন্ম হইছে মৃত্যু পর্ধস্ত মানু- (৬) বিস্তৃক্তভাবে পাওয়া যায় । শিশু 

(৭) 

(৬) 

যে জীবনের প্রচ্যেকটি খুঁটি- 

নাটি কার্ধের কোন বিধান বা 

আদর্শ বুদ্ধের জীবনে কচিৎ 

পাওয়া যায়। 

নারী জাতির প্রতি বুছ্ধের খুৰ (৭) 

ভচ্চধারণা ছিল বলিয়া মনে 

হয় না। শ্বী-পুত্রকে ছিনি 
সাধন-পথ্খের বিদ্ষম্বূপ মনে 

করিতেন । দ্লাসদাসী সম্বন্ধে 

সাহার হনোভাৰ অজ্ঞাত। 

অন্যান্ত সকলের সহিত কিরূপ 

বাবহার করিতে হইবে ন৷ 

হইবে, কাহার কোন স্ুস্পষ্ 

নির্দেশ ছিনি দেন নাই । 

জরামৃত্যু ও শোক-ছুংখ হইতে 

হানষ যাহাতে মুক্তিলান্ভ 

করিষ্কে পারে, ইহাই ছিল 
বুদ্ধের সাধনা । জাঁতি-গঠনের 

ৰা সমাজ ও র্াষ্ট্রজীবনের মধ্য 
দিয়া মানুষকে প্রেস করিয়া বা 
সেবা করিয়া নয়- সমাজ বা 

রাষ্ট্র হইতে দূরে থাকিয়া 
আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া 

(৮) 

ভুমি্ই হইলে কি করিতে হয়, 

কিরপভাবে তাহাকে লালন- 

পালন করিষ্তে হয়, কিরূপে 

শিক্ষা দিতে হয়, বিবাহ দিতে 

হয়, ঘর-সংসাব করিক্তে হয়_- 

মৃত্যুকালে কি করিত্তে হয় 

প্রত্যেকটি কার্ধেরই বিধান 

হযরত দিয়াছেন । 

নারী-জাতিকে হযরত, পুরুষের 

সম-অধিকার দিয়াছেন । দাস- 

ধনাসীর প্রন্টিও আদর্শ ব্যবহার 
করিয়াছেন। দীসমুক্তির সিনি 

ছিলেন অগ্রদুষ্চ | শক্রমিত্র বা 
স্বধর্মী-বিধর্মীদিগের সহিন্ভ তাহার 
বাবহার ছিল আদর্শ । 

হযরত মানুষের পাশে দীল্া- 

ইয়া ভাইয়ের মত, প্রতিবেশীর 
সন্ত সকলকে সাহায্য ও সেবা 

করিয়াছেন । মানব-কল্যাপই 

ছিল সাহার প্রচারি ধর্মের 

বৈশিষ্ট্য । বিশ্বমান্থুষের কল্যাণ 

সাধনই ছিল তাহার একমাত্র 
লক্ষ্য । সারাটি জীবন ব্যাপি- 

যাই তিনি মানুষের সর্ব- 



৪৭৫ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা? 

বুদ্ধ মুহদ্মদ 

মুক্তিলাভ করাই ছিল বুদ্ধের বিধি কল্যাণ চিন্তা করিয়া 
ধর্ম পদ্ধতি । গিয়াছেন । 

(৯) অহিংসা, জীবে প্রেম, সততা, (৯) সম্পূর্ণ গুণাবলীই হষরতের জীবনে 
সত্যনিষ্ঠা,। ন্যায়, নীতি-- দেখিতে পাওয়া যায়_-কোনটিরই 
ইত্যাদি অনেক মহৎ গুণেরই অভাব সেখানে নাই। প্রত্যেক 

পরিচয় পাঁওয়] যায়, তবে গুণেরই তিনি পরিচয় দিয়াছেন । 

মানব-জীবনের সম্পূর্ণ গুণা- 

বলীর একত্র সমাবেশ তাহার 

মধ্যে নাই । কোন কোনদিক 

অতি উজ্জল আছে । 

€১*) আপন ধর্মমত প্রচার করিতে (১০) হযরতকে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার 

গিয়া বুদ্ধ বিশেষ কোন বাধা সম্মুখীন হইতে হইয়ছে এবং সেই 

বা বিপদের সম্মুখীন হন নাই, পরীক্ষায় তিনি গৌরবের সহিত 
কাজেই হার কোন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 
হয় নাই। 

€১১) বুদ্ধের আধ্যাত্মিক উত্কর্ষ অন্ত (১১) হযরতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
প্রকারের ছিল। তিনি ছিলেন জীবন একেবারে পুর্ণ পরিণত 
সংশয়বাদী, অনেকের মতে হইয়াছিল। 

নিরীশ্বরবাধী, কাজেই তাহার 

আধ্যাত্মিক উন্নয়ন কোন্ পথে 

কতখানি হইয়াছিল বলা কঠিন। 

অবশ্ঠট নৈতিক উৎকর্ষ বুদ্ধের 
ন্যায় মহাপুরুষের যথেষ্ট ছিল। 

ওরূপ ত্যাগী পুরুষ পৃথিবীতে 

খুব অল্পই জন্মিয়াছেন | ূ 

(১২) ঈশ্বরকেই যখন পান নাই, তখন (১২) আল্লার কুরআন তিনি লাভ 

ইহা ম্বতঃসিদ্ধ ষে কোন করিয়াছেন। আজ পর্যস্ত ইহ] 
এশ্বরিক গ্রস্থও তিনি পান নাই। অবিকত অবস্থায় আছে। 



বিশ্বনবী ৪৭৬ 

বুদ্ধ মুহল্াদ 

(১৩) শিশ্ঠদিগের উপর বুদ্ধের (১৩) শিষ্তদিগের উপর অসাধারণ 

প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিয়া প্রভাব ছিল। হযরতের জন্য 

মনে হয় না। তাহার পীচ- শিষ্ের।! অকাতরে প্রাণদান 

জন শিষ্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কঠোর অগ্নি- 

করিয়া চলিয়া যান। শিশ্ত- পরীক্ষা মধ্যে দীড়াইয়াও 

দিগকে নূতন ধর্মমতের জন্য কেহ হযরতকে বা তাহার 

কঠোর কোন অগ্রি-পরীক্ষায় ধর্মকে পরিত্যাগ করেন 

পড়িতে হয় নাই। তবে নাই । ' এখন পর্স্ত এ প্রভাব 

সংখ্যার দিক দরিয়া দেখিতে সমভাবে বলবৎ রহিয়াছে । 

স্র্বাপেক্ষ। বেশী। 

(১৪) জগতের সমস্ত চিন্তাধারা আজ (১৪) 

(১৫) বুদ্ধের মধ্যে ধর্ম ও কর্মের (১৫) হযরতের 

বুদ্ধের ধর্ঈ-বিধুন মানব-সমা- 

জের উপর খুব বেশী কার্ষকরী 

হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । 

বুদ্ধের অহিংসাবাদ বা সন্ধ্যা 

জগতের কোন জাতিই পালন 

করিতেছে না-এমন কি 

তাহার আপন শিষ্েরা পধস্ত 

না । তবে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী- 

তে বুদ্ধের ত্যাগ ও অহিংসার 

বাণী অন্থভাবে যথেষ্ট প্রভাব 

বিস্তার করিয়াছে, পৌত্তলিকতা, 
ব্রাহ্মণ্যবাদ ও দেবদেবীবাদকে 

অস্বীকার করিয়া এবং মানুষে 

মানুষে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ট। 

করিয়া বুদ্ধ মানব-স্মাজের 

যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, 

সন্দেহ নাই । 

ইসলামমুখীন । ইসলামের তৌহিদ, 
সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, বিশ্বমানবতা, 

নারী-প্রগতি, দাসমুক্তি, সমাজতন্ত্র 

__স্মস্তই এখন বিশ্বের সাধারণ 

সম্পদ | 

মধো ছুইটিই পুরা 



৪৭৭ 

0৯) 

(১৭) 

€১৮) 

১৯) 

বুদ্ধ 

মিলিত আদর্শ নাই । 

বুদ্ধের জীবনে মানব জীবনের 

সর্বস্তরের দৃষ্টান্ত নাই । 

যুগে যুগে মানব-সমাজে যে 

সব সমশ্ঠার উত্তৰ হইতেছে 
তাহার সমাধানকল্পে বুদ্ধ 
কোন আদর্শ বা বিধান 

রাখিয়। যান নাই। 

বহির্জগতের সহিত কেমন 
করিয়া! নিজেকে খাপ খাওয়া 

ইয়া চলিতে হইবে, তাহার 

কোন নির্দেশ বুদ্ধের জীবনে 

পাওয়া যায় না। 

বুদ্ধের ধর্ষ অনেকাংশে উদার 

ছিল বটে; অন্য ধর্ম হইতে 
বৌদ্ধধর্ষমে প্রবেশাধিকারই 
তাহার প্রমাণ; জাতিভেদ 
ছিল ন!, ইহাও উল্লেখযোগ্য । 

তবে, বৌদ্ধধর্ম খুব যে 

ব্যবহারোপষোগী ছিল, তাহা 

বলা যায় না। কর্মজগতে 

বুদ্ধের বাণী অনেকাংশে 

ব্যর্থ হইয়াছে । 

মুহম্মদ “মুহল্মদ' ছিলেন কিন।? 

মুহন্জাদ 
মাত্রায় আছে। 

তিনি একসাথে 

দিয়াছেন । 

(১৬) হযরতের জীবনে রাখাল 

» হইতে সম্রাট পর্ধম্ত সকল 

স্তবেরই দৃষ্টান্ত আছে। সকলেই 
তাহার মধ্যে আদর্শ খুজিয়া 

পাইতে পাবে । 

(১৭) হযরতের জীবনে সব সমস্যারই 

সমাধানের দৃষ্টান্ত বা ইংগিত 

রহিয়াছে । যে-কোন যুগ-সমস্যাবর 

সমাধান তাহার মধ্যে খুঁজিয়া 

পাওয়া যায় । 

বাহিরের সহিত খাপ-খাওয়ানে। 

(80806801116 ) ইসলামের 

একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

ধর্ম ও কর্মকে 

মিলাইয়া 

(১৮) 

ইসলাম সর্বাপেক্ষা উদদার-__ 

বিশ্ব-মানবের . সমন্বয়-সাধনই 
ইসলামের লক্ষ্য-_মহামানবতাই 
তাহার বাণী। ইসলামই 
জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাব- 
হারোপঘোগী সাম্য-মৈত্রীর ধর্ম। 

(১৯) 

বস্তজগতের সহিত ইসলামের 
আদর্শের চমৎকার স্থসংগতি 

আছে। 



বিশ্বনবা ৪৭৮ 

বুদ্ধ নুহ নদ 
(২০) বিশ্বসভ্যতায় বৌদ্ধধর্মের (২০) বিশ্বের জ্ঞানসভ্যতা হযরতের 

দান কম নয়। নালন্দার কাছে বহু পরিমাণে খণী-- 

ইউনিভাসিটি উল্লেখযোগ্য বর্তমান যুগ (1০৫61 ৪৪৩ ) 
_ চীনাদের দানও যথেষ্ট ইসলামেরই স্ট্টি। নানাভাবে 

আছে, কিন্তু সে দান কোন ইসলাম জগতের জ্ঞানভাগ্ডারকে 

স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বর্তমান 

পারে নাই। কোন বিপ্লবী যুগের প্রায় সমস্ত আন্দোলনই 
চিন্তা বা মতবাদ বৌদ্বধর্মে ইসলাম দ্বারা প্রভাবান্বিত। 
অন্ুপস্থিত। ইসলাম বিপ্লবী ধর্ম। বিশ্ব- 

মানবতা, নারী-পুরুষের সম- 

অধিকার, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতীয়তা 

সমস্তই ইসলামের দান । 

বস্ততঃ আমাদের দাবী এই ঘে, হযরত মুহম্মদ তীহার পূর্ববর্তী সমুদ্ধয় মহাপুরুষ- 

দিগের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ধাহার1 এ দাবী মানিবেন নী» তাহারা 

তাহাদের নিজেদের দাবী পেশ করুন এবং প্রমাণ করিয়া দেখান যে, তাহাদের 

মনোনীত নহাঁপুরুষই হযরত মুহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর । এ-প্রমাণের দায়িত্ 

আমাদের নয়, তাহাদের । 

স্ষ্টির আদিকাল "হইতে হযরত মুহম্মদের সময় পর্ষস্ত ষত মহাপুরুষ 

জন্মিয়ী গিয়াছেন, তাহাদের সকলকেহু আমরা ে।টা মুটিভাবে পরীক্ষা 

কবিলাম এবং দেখিলাম, তুলনায় তীহার্দের কেহই হযরত মুহম্মদের সমকক্ষ 

অথবা তদপেক্ষা শ্রেঠ ছিলেন না। এইবার হযরত সুহম্মদের মৃত্যু হইতে আজ 
পরস্ত ষে-সমস্ত মহাপুরুষ বা ধর্মপ্রচারক আবিভূ ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে পরীক্ষা 

কর যাউক £ | 
হযরত মুহম্মদের মৃত্যুকাল হইতে আজ পধন্ত প্রায় চৌদ্দশত বৎসর 

অতীত হুইয়া গিয়াছে; এই সময়ের মধ্যে কোন পয়গম্বর যে জন্মগ্রহণ 

কৰেন নাই, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী । মার্টিন লুথার, চৈতন্য, কবীর, 

রামমোহন রায়,+কেহই পয়গঞ্ঘঘ ছিপেন না। ছোট ছোট কোন 

মতবাদ তাহার! প্রচার করিয্বা গিয়াছেন মাত্র। তাহাদের জীবনে কার্ধও 

তত ব্যাপক নয়। অনেকে আবার ইসলামের নিকট হইতে প্রেরণ! 



টিন মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা ? 

লাভ করিয়াই ম্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন, কাজেই হঘরভ মুহম্মদ সহিত 
তাহাদের কোন তুলনাই চলে ন!। 

আর কাহার্দের কথা তবে বলিব? নেপোলিষান, পিটার, আকবর, হিটলার, 

মুসোলিনী,- ইহাদের কথা তো আসিতেই পারে না, কারণ ইহারা মাঙ্জ 
রাজনৈতিক নেতা । মানব-চক্রিজ্রের ছুই-একটা দিক ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট 

হইয়াছে মাত্র; ইহারা কোন ধর্ম বা নীতির বাস্তব জাদর্শ স্থাপন করেন 
নাই। 

অতএব দেখা ষাইতেছে, চৌদ্দবশত বৎসরের মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই-িনি হষরত মুহম্মদ অপেক্ষা শ্রেঠ অথব! 

সমকক্ষ । 

বাকী রহিল ভবিষ্তৎ্। লন্দেহবাদীর! নিশ্চয়ই বলিবেন : চৌদ্ঘশত 

বরের মধ্যে, হষরতের সমকক্ষ অথবা শ্রেষ্ঠতর কেহ না৷ জন্মাইতে পারে কিন্তু 

ভবিষ্যতে যে জন্মাইবে না, তাহার প্রমাণ কী? 

বেশ ভাল কথা । কিন্তু জন্মিবে ধে তারই বা! প্রাণ কী? 

(২) বস্তগ্তন্ভাবে 

ধুক্তিজ্ঞান এবং শরিয়তের দিক দিয়া আমর! নানাভাবে হষরত মুহম্মদের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দেখাইলাম । এইবার আমরা তাহার বাস্তব জীবনের 

দিকে দৃষ্টি ফিরাইৰ এবং দেখিব কার্ধতও তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
কিনা! । 

হযরতের বিশ্বজনীন রূপ 

সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃত্বি পড়ে হ্ষরতের বিশ্বজনীন রূপের প্রতি । 

এমন সর্বগুণসমহিত অসাধারণ ব্যক্তি মহামানব বিশ্বজগতে আর 

ছিতীয়টি নাই। হযরত মুহম্মদ যে কেবলমান্ধ মানুষের জন্যই পূর্ণ আদর্শ 

ছিলেন, তাহা নহে; সঙগ্র স্ত্রির ( 0158002) ) জন্তই তিনি 

ছি-লন চিরস্তন আদর্শ । জড়জগৎ, উদ্ভিবজগৎ, প্রাশিজগৎ্খ মানবজগৎ, 

আধ্যাত্বজগৎ্, সৌরজগৎ, ফিব্শিতাজগতৎ- ইত্যাদি মিলিয়া যে বিশ্বজগৎ 
( 0118০ ) সেই বিশ্বজগতেরই তিনি আঘর্শ। অন্ত কথায় তিনি 

হইতেছেন সমগ্র স্প্টির একমান্ত্র প্রতিনিধি ( [6158606819৩ )-যাহার 
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মধ্যে সকলেই নিজ নিজ আদর্শ ও প্রেরণ! খুঁজিয়া পাইতে পাবে । হযরতের 

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘত ঘটনা ঘটিয়াছে 
সমস্তকে মিলাইলে দেখা যাইবে নিখিল স্থানটি তীহার মধো প্রতিবিদ্বিত 

হইয়াছে । 

এই জন্যই তো হযরতের জীবনের পরিসর ছিল এত ব্যাপক । ধুলার ধরণী 
হইতে আরম্ভ করিয়! আল্লার আরশ পর্বস্ত সপ্ত-আসমানের সর্বজর ছিল তাহার 

কর্মভূমি। একদিকে যেমন দেখিতে পাই £ রাখাল বেশে তিনি মাঠে 
মাঠে মেষ চরাইতেছেন, অপরদিকে তেমনি দেখি; সম্রাট বেশে তিনি 

রাজ্য চালনা করিতেছেন $ একদিকে তিনি কুলি-মজুর সাজিয়া মারি 

কাটিতেছেন, গৃহনির্মাণ করিতেছেন, জুতা সেলাই করিতেছেন, পিরহান 

তৈয়ার করিতেছেন, মেথরের কাজ করিতেছেন, অন্যদিকে তিনি ব্যবসা- 

বাণিজ্য করিতেছেন, দেশ-দেশান্তরে যাইতেছেন, সেবা সংঘ গঠন করিয়া 

আর্তপীড়িতের সেবা করিতেছেন। এদিকে তিনি বিবাহ করিয়া! সংসার 

পাতিয়াছেন, স্বামী, পিতা ও প্রতিবেশীর কর্তব্য পালন করিতেছেন, ছুনিয়ার 

সবকিছু উপভোগ করিতেছেন, অপরদিকে নিভৃত গিরিগুহায় বসিয়। 

কঠোর সাধনায় মগ্ন রহিতেছেন,_ রোজা রাখিয়া পেটে পাথর বাঁধিয়া দিন 

কাটাইতেছেন। একদিকে হিষরৎণ করিয়া অত্যাচারীদিগের নিকট হইতে 
দুরে সরিয়া যাইতেছেন, অপরদিকে জালিমকে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে 

যুদ্ধ করিতেছেন: একদিকে সেনাপতি বেশে বীরের মত যুদ্ধ করিয়। 

শক্রজয় করিতেছেন, অপরদিকে পরম শক্রকেও ক্ষমা করিয়! কোলে স্থান 

দিতেছেন ; একদিকে সঞ্চয় করিতেছেন, অপরদিকে সর্বস্ব বিলাইয়া 

দিতেছেন; একদিকে দুনিয়ার খবর রাখিতেছেন, অপরদিকে অসীম 

রহশ্তলোকে প্রবেশ করিয়া আল্লার সহিত কথা কহিতেছেন। বস্তুতঃ 

রাখাল, ভিথাবী, দীস-দাসী, পিতা পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, শ্বামী-স্ত্রী, বালক-বালিকা, 

যুবক-যুবর্তী, গৃহী, প্রতিবেশী, নাগরিক, কর্মী, জ্ঞানী, সন্্যাসী, স্বধর্মী, 

বিধর্মী, স্বদেশী, বিদেশী, যোদ্ধা, সেনাপতি, শক্র, মিত্র, রাজা, প্রজা, ধনী- 
নিশি, জিন-ফিরিশতা. গঁওস-কুতব, ফকীর-দ্রবেশ, নবী-রস্থল সকলের 

জন্াই তিনি ছিলেন আদর্শ । কর্মজগতেও তিনি যেমন আদর্শ, আধ্যাত্মিক 

জগতেও ছিলেন তেমনি আদর্শ । পূর্ণ আদর্শের বৈশিষ্টাই তো এই | যে- 

আদর্শের মধ্যে বিশেষ লোক বা! বিশেষ বিশেষ শ্রেণী মাত্র প্রেরণ! 
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পায়, লে আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ নয়। বিশ্বনিথিলের আদর্শ হইতে হইলে 
সমস্ত উপাদানই তাহার মধ্যে থাকা চাই। হষরত মুহম্মদের মধ্যে ছিল ঠিক 

তাহাই । 

এই জন্যই হযরতকে ধাহার! আমাদেরই মত সাধারণ মানবরূপে কল্পনা 

করেন, আবার তাহাকে পূর্ণ আদর্শও বলেন, তাহাদের কথা আত্মবিরোধী । 

শুধু রক্তমাংসের মাচষ হইলে তিনি কিছুতেই বিশ্বনিখিলের প্রতিনিধিত্ব করিতে 

পারেন না। কাজেই হযরতের জীবন হইতে সমন্ত অলৌকিকত্বকে কাটিয়া- 

ছাটিয়া যাহারা তাহাকে কেবলমাজ্ মাটির মানুষ বেশেই দাড় করাইতে চান, 

স্বাহাব্া দস্তর মত হযরতকে খাটে! করেন। হযরত মুহম্ম্নকে একাস্তদূপে 

মানুষের মত করিয়া যিনি দেখিতে চান, দেখুন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি 

যদি বলেন যে, হযরত মানুষ বৈ আর কিছু নন, তবে সেখানেই হইবে 

তাহার গলৎ। একজন রাখাল বালকের হাতে যর্দি একখানি খরধার 

তরবারি দেওয়া যায়, তবে সে তাই দিয়া ঘাস কাটিবে, লাঠি ঠাচিবে, আম 

ছুলিবে, গত্ত খুঁড়িবে_ ইত্যাদি ভাবে তাহার জীবনের ছোটখাটে! অভাব- 

গুলি মে মিটাইয়া লইবেঃ কিন্তু তাই বলিয়া তরবারির সত্য পরিচয় তো 

ইহা নয়। উপযুক্ত সৈনিকের হাতে পড়িলে উহ্বাই দিয়া সে উৎপীড়িতকে 

রক্ষা করিবে বা দেশ জয় করিবে। তরবারির এই পরিচয় রাখালের নিকট 

অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু সে জোর করিয়া বলিতে পারে না যে, তরবারির 

কাজ শুধু ঘাস কাট1। একই সূর্যের আলোকে ভিখারী শীত নিবারণ করি- 

তেছে, গৃহিণী ধান শুকাইতেছে, তরুলতা নিজেদের জীবনী-শক্তি সংগ্রহ 

করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া কত গবেষণা করিতেছে, 

শিল্পী তাহার সাহায্যে আলোকচিত্র ফুটাইয়া তৃলিতেছে, ডাক্তার তাহার 

মধ্য হইতে রোগ নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, কবি-দার্শনিক 

তাহার মধ্য আল্লার মহিমা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছে, আবার হিংল্র পশুর 
দল সেই আলোকেই ভয় করিয়া বিজন বনে আত্মগোপন করিতেছে । 

হযরত মুহম্মদ ঠিক এই স্ুর্ধরশ্মির মত। যাহার যেরূপ প্রয়োজন সে তাহার 

মধ্যে তাহাই পাইবে । 
জিন্ফিরিশতা বা অন্যান্য অশরীরী প্রাণীদিগেরও তিনি যে আদর্শ 

ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা কুরআন-হাদিস হইতেই পাই। কুরআন 
বলিতেছে £ | 
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“বল (হে মুহম্মদ ), ইহা! (কুরআন ) আমার কাছে অবতীর্ণ হইয়াছে, 
যাহা একদল জিন্ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিল £ নিশ্চয়ই আমরা এক 
অপূর্ব কালাম শ্রবণ করিলাম। উহা সত্য পথে চালিত কর কাজেই 

আমরা উহাকে বিশ্বাস করি এবং আমরা আমাদের প্রতুর পার্থে আর কাহাকেও 

স্থাপন করি ন।।” _- (২৭ ১-২) 

হযরত নিজেও বলিতেছেন ₹ 

“ইন্না কাফ, ফাতাল্লিন্নাসে ফা আরসালাহু ইলালজিন্নি ওয়াল ইনসে।” 

--(দারিমী) 

অর্থাৎ ঃ তাহাকে (হযরতকে ) জিন্ এবং মাধ উভয়ের জন্তই পাঠান 

হইয়াছে। 
ফিরিশতার। ষে হ্যররতের অনুরক্ত ভক্ত ছিল, তাহ! বন্ভাবেই প্রমাণিত 

হইয়াছে । এমন কি তাহাদের দ্বারা আল্লাহ্ আদমকে সিজদা পরস্ত 

করাইয়াছেন। আদম সম্বন্ধেই ষখন এই, তখন হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে তো 

কথাই লাই। 

শুধু জিন্ফিরিশতা নয়, সমস্ত পয়গম্বরও হষরত মুহম্মদকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
্বীকার করিয়াছেন। আবার পশুপক্ষী, তরুল্তা, চাদন্র্য, মেঘবিছ্যৎ 

ইত্যাদি সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকেই হযরতকে আদর্শ জ্ঞানে তাজিম করিত, 

তাহারও প্রমাণ আছে। মেঘ ষে তাহাকে ছায়া দান করিয়া গিয়া 

ছিল, শুষ্ক তরুশাখা ষে পল্লবিত হুইয়া উঠিয়াছিল; চাদ যে দ্বিখপ্তিত হইয়া- 
ছিল, অগ্নি ষে নিবিয়া গিয়াছিল, মৃতি দে কীপিয়া! উঠিয়াছিল, ইহাতে 
আশ্চর্যের কিছুই নাই-_ন্বাভাবিকভাবেই ইহা! হুইয়াছিল। কেন? তাহা 

বলিতেছি £ 

হাদিস শরীফ হইতে জানা যায়--হ্ধরত বলিতেছেন £ 

“কুল্লু মণ্ডলুছুন ইউলাদে। আলাল্ ফিৎরাতে ।” 

অর্থাৎ £ প্রত্যেকেই স্বভাবের উপর হুষ্ট হইয়াছে । 
এই স্বভাবের (টবি৪1০) ম্বভাব কী? স্বভাবের শ্বভাব হইতে ছে 

আল্লার হুকুমে চালিত হওয়1 অর্থাৎ আল্লার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসম 

পীর-পয়গম্বর, আলি-আল্লাহ্ বাঁ গওস-কুতব আল্লারই নিয়োজিত দত বিশে” ; 
আল্লার শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই তীহার। আসেন। কাজেই ইচ্ছা করিলে 
তীহারা (আল্লার অন্কগ্রহে ) ত্বভাবকে আয় করিতে পারেন। যেহেতু 



৪৮৩ মুহম্মদ “মুহম্মদ' ছিলেন কিনা ? 

স্বভাব আল্লাকে মানিতে বাধ্য, কাজেই পয়গম্বরদিগকে মানিতেও সে 
বাধ্য। 

হযরতকে এইরূপ পর্বব্যাপী আদর্শ হইতে হইয়াছিল বলিয়াই 
আমর1 তাহাকে বন রূপে দেখিতে পাই। শুধু প্রথম শ্রেণীর 

নীতিপূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারাই তাহার জীবন গঠিত হয় নাই! মানুষের 
বাস্তব জীবনে প্রতিদিন যাহ? ঘটে-_হাসি-কান্না, ছন্দ-কোলাহল, ব্যবসা- 

বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ« রাজ্যচালনা- সবকিছুর আদর্শই আছে হযরতের 

জীবনে! শুধু অলৌকিক বা আভিজাত্যপূর্ণ ঘটনা ছারাই যদি 
তাহার জীবন গঠিত হইত, তবে তিনি চিরদিন আমাদের বিশ্ময়ের 

বন্ত হইয়া থাকিতে পাঁরিতেন বটে, কিন্তু তাহা ছারা তিনি হই 

যাইতেন “দ্রেবতা', মানুষ তাহার দিকে শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়াই 
থাকিত, বন্ধু বলিয়া হাত ধরিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া 

বসাইতে পারিত না, অথবা তাহার নিকট হইতে কোন-কিছু গ্রহণ 

করিবারও ভরসা পাইত নাঁ। এই জন্যই হযরতকে আলার দূত হুইয়াও' 

মাটির মানুষ হইতে হইয়াছে। ইহাতে মানুষেরই পদমর্যাদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

কেহ যেন মনে না করেন যে, হযরত আমাদের মতই সাপারণ মানুষ 

ছিলেন। অনেকে ওই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই আয়াতটির 

উল্লেখ করেন £ 

“কুল ইন্নামা আন] বাশারুম মিস্লুকুম ইউহা! এলাইয়া 1” 

অর্থাৎ “বল, আমি তোমারই মত মানুষ যাহার উপর অহি নাধিল হয়।” 

এই আয়াত দ্বারা এ কথা বলা হয় নাই যে, হযরত আমাদের মতই" 

মানুষ ছিলেন। ধাহার! এই অর্থ করেন, তাহারা উপরোক্ত আয়াতটির 
দুইটি অংশ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করেন, তাই এই ভুল হয়। উহা একটি 

মিশ্র বাক্য; অখগ্ডরূপে ইহার অর্থ করিতে হইবে । “আমি তোমাদের' 

মতই মানুষ । আমার উপর অহি নাযিল হয়।”- এরুপ করিলে চলিবে 

না। “আমি তোমার মতই মানুষ যাহার উপর অহি নাধিল হয়”_-ইহাই 

হইবে উহার প্রকৃত অর্থ। “যাহার উপর অহি নাধিল হয়” এই অংশটুকু 
“মাচুষ” শব্দের বিশেষণজ্ঞাপক । অতএব, বাক্যটির অর্থ প্রকারাস্তরে এইরপ: 

দাড়ায় £ “আমি একজন “অহি-নাধিল”' হওয়া] মানুষ |” 'অহি-নাধিল-হওয়া” 



বিশ্বনবী ৪৮৪ 

মানুষ নিশ্যয়ই সাধারণ মান্তষ হইতে পৃথক, কারণ সাধারণ মান্ষের উপর 
'অহি নাধিল য় না। 

হযরত যে আমাদের মত সাধারণ মান্তষ ছিলেন না, তাহা তিনি নিজেই 

বলিষা গিয়াছেন £ 

“লাস্্তো কা আহাদিকুম ইন্গি আবিতো ইনদ1 রাব্বি ইউতৎমিনি অ 

ইউস্কিনি |” 

অর্থাৎ: “€(হষরত বলিতেছেন ) আমি তোমাদের কাহারও মত নই, 
আমি আমার প্রভূর সান্গিধয রাত্রি যাপন করি, তিনি আমাঁকে পানাহার 

করান |” 

ইহাই যখন হুধরতের সতারূপ তখন কেমন করিয়া তাহাকে আমরা 

শুধুই 'আমাদের মত" মানুষ বলিতে পারি? জাতে (৪0170) তিনি আমাদের 

মত মাণষ ছিলেন বটে, কিন্ধ তাই বলিয়া তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না । 

তিনি ছিলেন অতিমানষ (৭00০1080) বা পূর্ণ মান্ষ ! ইন্সান্ 

ই-কামিল )। . 

শেষোল্ত অর্থে হযরতকে আমরা অতিমানষ নাও বলিতে পারি। 

মাচষকে ছোট করিলেই অতিমান্ষকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্ধ কুর- 

'আনের নির্দেশ অনুসারে মানষ সংজ্ঞা নির্ণয় করিলে আর এই অতিমানবতা 

দাড়াইতে পারে না। আল্লাহ বলিতেছেন : মান্তষ হইতেছে “আশরাফুল্- 

মাখ লুকাৎ অর্থাৎ স্ুট্ির সর্মশ্রেঠ হট । জিন্-ফিরিশ তা, চন্দরন্থর্ম__-সবকিছুর 

অপেক্ষা মানুষ বড়। মাগগষ আল্লার খলিফা, অন্য কথায় আলাব শীচেই 

মানষের স্বান। সেই মান্ষের মধ্যেই হষরত হইলৈন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ । 

এরূপ ধরিলে হযরতকে আর অতিমানব বলিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। 
তখন যুক্তিধার1 এইবপ ঠাড়ায় £-_ 

সমগ্র ুস্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, 
মানুষের মধ্যে হযরত মুহদ্মদ শ্রেষ্ট; 

অতএব, হযরত মুহম্মদ সমগ্র স্ষটির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ । 
এই হিসাবে হষরতকে মানুষ বলিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। 

যদি আমরা স্বীকার করি যে, মানুষের ভিতর অসীম শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবন। 

লুক্কায়িত রহিয়াছে; তবে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ 

ঘাহা-যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত মানবীয় আবেই্টনের অস্তভূক্তি ছিল। 
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যাহাকে আমরা মো'জেজা বা অলৌকিক বলি, অস্বাভাবিক বা অতি প্রারুতিক 
বলি, তাহাও আর তখন মানব-গণ্ভীর বাহিরে পড়িয়া থাকে না । তখন অতি- 
মানবতাকেও মানবতার আলোকে ব্যাখ্যা কর যায়। 

শুধু ইহজগতে নয়, পরজগতেও হযরত মুহম্মদ নেতৃত্ব করিবেন। মহা- 
বিচারের দিন মানুষের মুক্তির জন্য অন্ত কোন পয়গম্ধরের সুপারিশ করিবার ক্ষমতা 
থাকিবে না, সে ক্ষমতা থাকিবে শুধু হযরত মুহম্মদের । এ সম্বদ্ধ কুরআন 
বলিতেছে £ 

“তিনি ( আল্লাহ.) জানেন তাহাদের ( পয়গঞ্থর দিগের ) সম্মুখে এবং পশ্চাতে 
কী আছে এবং তাহার শাফায়াৎ করিতে পারিবেন না।__কেবলমাত্র একজন 
ছাড়া বাহাকে আলাহ, মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহার ( আল্লার ) ভয়ে 
তাহারা কাপিতে থাকিবেন ।” --( ২১:২৮) 

অন্যত্র £ 

“এবং ধাহাদদিগকে তাহার! ( মানুষেরা ) ভাকিবে, তাহারা কেহই শাফায়াৎ 
করিতে পারিবে না-কেবল তিনিই পারিবেন যিনি সত্যের পাক্ষী এবং তাহারা 
তাহাকে চিনে ।” _-( ৪৩:৮৬) 

হাদিস শরীফেও অবিকল এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে। দুষ্টান্তম্বরূপ একটি 
হদিস এখানে উদ্ধৃত কর। গেল £ 

আনাস বলিতেছেন £ ] 
“বস্থলুলাহ, বলিয়াছেন £ রোজ-কিয়ামতের দিন ভালমন্দ লোকসমূহ 

একজ্রে মিশ্রিত থাকিবে। তাহারা প্রথমতঃ হযরত আদমের নিকট গিয়া 
বলিবেঃ আমাদের জন্য আল্লার কাছে সুপারিশ করুন। আদম বলিবেন : 
আমি এ কার্ধের যোগ্য নই, তোমর। ইব্রাহিমের নিকট যাঁও। ইত্রাহিম 
বলিবেনঃ আমি ইহা পারিব না, মুসার কাছে যা। মুসা বলিবেন £ 
আমি অক্ষম, পার কাছে যাও। ঈসা বলিধেন£ আমি পারিৰ না, 
তোমরা মুহম্মদ্দেগ কাছে যাও। (প্রত্যেকেই আত্মরূত ক্রটির কথা চিন্তা 
করিয়া শরমেন্দা হুইয়! পড়িবেন।) তখন সকলে আমার নিকট আসিবে। 
আমি বলিব ঃ. ইন্শ! আল্লাহ, আমি ইহা! পারিব। তখন আল্লার অনুমতি লয় 
ত্বাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যেরূপ তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, সেইরূপভাবে 
সিজদায় থাকিব! তখন আল্লাহ, বলিবেন £. হে মুহম্মদ, ওঠ, তোমার কী 
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প্রার্থনা, বল। আমি বলিব£ঃ হে প্রভু আমার উনম্মত্তের কী হইবে? 

আল্লাহ, বলিবেন : যাও, ঘাহাদের অন্তরে একটি যব-পরিমাণ ঈমানও আছে, 

তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়া যাও। আমি তাহাই করিব। অতঃপর পুনরায় 

আসিয়! পূর্ববৎ আল্লার সমীপে সিজদা করিব। আল্লাহ, বলিবেন হ তোমার 

আরঘ কী, বল, আমি মগ্তুর কর্িব। তখন আমি বলিব £ হে প্রভু, আমার 

উ্মৎ! ইহাতে আল্লাহ বলিবেন : ষাও। যাহাদের অস্তরে শশ্তকণা-পরিমাণ 

ঈমানও আছে, তাহাদিগকে লইয়া! যাও । আমি তাহাই করিব ( এইরূপে ) 
হষরত মুহম্মদ বারে বারে স্পারিশ করিয়া যাহারা শুধু “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদর 

রস্থুলুলাহঃ--এইটুকু বলিয়াছে, তাহাদিগকেও তিনি দৌযখের আগুন হইতে 
বাচাইয়! বেহেশতে স্থান দিবেন ।” _( মেশকাত ) 

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি £ ইহলোকে-পরলোকে, জড়-জগতে 

জগতে, আধ্যাত্িক জগতে, মানুষ বেশে, পয়গম্বর বেশে, সর্বক্ষেত্রেই এবং সর্ব 

অবস্থাতেই হযরত মুহম্মদ কুল্মাখলুকের শেষ্ঠ আদর্শ । 
পরিপূর্ণতার খাতিরেই তাহাকে এমন সর্বব্যাপী হইতে হইয়াছে । পূর্ণ আদর্শ 

যিনি হইবেন, তাঁহাকে সকলের ডাকেই সাড়। দিতে হয়, সকলের জিজ্জাসারই জবাব 

দিতে হয়, সকলের কাছেই ধর দিতে হয় । 

হযরতের জীবন তাই মধাদিনের কুর্যালোকের ন্যায় একেবারে স্থুম্পষ্ট। 

ইহার কোনখানে কোন হেয়ালী নাই, অস্পষ্টতা নাই, অন্মমানের ব কল্পনার 

অবসর নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সান্গষের জীবনে ষাহা কিছু ঘটে 
স্মস্তই তাহার মধ্যে আছে। শিশু জন্মিলে কী করিতে হইবে, কেমন 

করিয়া তাহাকে লালনপালন করিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে, কেমন 

করিয়া সে মাতাপিতা ও অন্যান্ত গুরুজনকে ভক্তি করিবে, কেমন করিয়া 

সে বিবাহ করিবে, কেমন করিয়া ঘর-সংসার পাঁতিবে, কেমন করিয়] ধর্মকর্ম 

করিবে, কেমন করিষ! খাইবে, পরিবে, শুইবে, ৰসিবে--সর্ববিষয়ের আদর্শ ই.তিনি 
রাখিয়া! গিয়াছেন। 

শুধু মানুষের বাহিরের দিক নয়, ভিতরের দিক দিয়াও আমরা সেখানে 

নিরাশ হই না। মান্থষের দাম্পত্য জীবনের যে অংশ অতি গোপন, সেখানেও 

হযরত আমাদের আধর্শ। তীহাব্র সেই গোপন অংশের বিবরণ আমবা 

জানি এবং সেখানেও তীহার সহিত নিজদিগকে মিলাইয়া লইতে পারি। 

এই স্বস্পষ্টতা শ্রেষ্টত্বেরই লক্ষণ, সন্দেহ নাই। অন্যান্য পয়গম্বর দিগের 
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সহিত হজরতের পার্থক্য এইখানে । এ-জীবনের কোনখানে কোন তিলিসমাতের 
, খেলা নাই, খানিকটা দেখাইয়া! খানিকটা লুকাইয়া দর্শকবুন্দকে সম্মোহিত করিয়! 

রাখিবার প্রয়াস নাই । জীবনের সবখানি উন্মুক্ত করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ফেলিয়া 
রাখা হইয়াছে। যাহার যেখানে খুশি, দেখুক এবং শিখুক | কোন বস্ত সম্পূর্ণবূপে 

আদর্শস্থালীয় বা নিখুঁৎ না হইলে দিবারাত্রি এ্পভাবে খোলা যায়গায় লোকচক্ষুর 
সম্মুখে ফেলিয়! রাখা সম্ভব নয়। 

বন্তত: হখরত মুহম্মমী সতাই এক অপরূপ হ্ট্ি। আল্লাহ্ তাহাকে 
বিশ্বনিখিলের জন্ত পরিপূর্ণ বাস্তব আদর্শ রূপে দীড় করাইয়া! বাথিয়াছেন। 
অবশ্য কুরআন শরীফে সাম্যের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই পাওয়| যায়; 
কিন্ত.সে ভাবগতভাবে, বম্তগতভাবে নয়। শুধু মুখে উপদেশ দিলে কাজ 
হয় না) আদর্শও দেখাইয়া দিতে হয়! রাসায়নিক যেমন শিক্ষার্থীদিগকে 

তাহার ৰক্বা বলিয়া অবশেষে হাতে-কলমে৪ (৫6177018508 01017 ) 

দেখাইয়া দেন, হযরত মুহম্মদের মধ্য দিয়াও আলাহ্ ঠিক তাহাই করিয়াছেন । 
আলাহ, ষাহ! কুরআন বলিয়াছেন, হযরছ্গের জীবনের মধ্যে তাহার বাস্তব 

রূপও দ্বেখাইয়া দিয়াছেন । হযরত মৃহম্মদ ভ্ভাইই আমাদের মুতিমান 
কৃরআল । 

সর্ধধর্মের প্রতি উদারভায় 

হষরতের জীবনের . দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইচ্েছে : সর্বধর্মের প্রতি তীহার 

ভদ্দারতা। এই দুনিয়ায় কত ধর্ম কন জাভিই না ' আছে। প্রত্যেকেই 

প্রত্যেকের হুইতে ম্বতআ্্। ইসলামের সহিষ্ত ভাহাদের কোনটিরই প্রায় 

কোন মিল নাই, কারণ ইসলাম হইতেছে বিশ্ব্ধ ভৌহিদবাদ : অথচ অন্তান্য 
সব ধর্মই অল্প-বিস্তর পৌত্তলিকতায় বা নান্তিকন্ভায় পরিপূর্ণ। অথচ আশ্চর্ষের 
বিষয়, এত বিরোধ থাকা সত্বেও ইসলাঙ্ম একেবারে শাস্ত ও শান্তিকামী । 

গর্ত মুদলমান হইতে হইলে পূর্ববর্তী নবী-রস্থুলদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে হইবে ইহা! কুরআনের আদেশ । বিশ্বাসীদিগের সংজ্ঞ! দিতে গিয়া 
আল্লাহ্ বলিতেছেন : 

“বল, আম্বরা আল্লাতে বিশ্বাপ করি এবং যাহ! আমাদের প্রতি অবতীর্ণ 

হুইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইস্হাক ও ইয়াকুবের প্রতি এবং 
অন্তান্ত গোত্রের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা ঈসার গ্রতি অবতীর্ণ 
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হইয়াছে এবং যাহা! ( অন্তান্ ) পর়গন্থরদ্িগের প্রতি তাহাদের প্রভুর তরফ- 
হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে; আমরা তাহাদের কাহারও ভিতরে কোন ভেদাভেদ 

করি না এবং আল্লার প্রতিই আমর] আত্মসমর্পণ করি ।” 

ৃ্ --(২ £ ১৩৬ )' 

অন্থাত্র £ 

“এবং যাহারা তোমার প্রতি (হযরত মুহম্মদের প্রতি) যাহা (ষে এঁশী 

গ্রন্থ) অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে খাহা অবতীর্ণ হইয়াছে 
তাহাতে বিশ্বাস করে; তাহাদের পরকাল সম্বদ্ধে কোন ভয় 

নাই ।” 
-(২১৪) 

অন্যত্র £ 

“আল্লার স্থল তাহার উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করেন, 

বিশ্বাসীরাও ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস করে; তাহার! সকলেই আল্লাকে, তাহার 

ফিরিশ তাদিগকে, তাহার কিতাবসমূহকে এবং তাহার পয়গম্ধরদ্িগকে বিশ্বাস 
করে ।” (২ ২২০৮৫) 

ইহাই হইতেছে কুরআনের শিক্ষা । আল্লাহতালা আরও বলিতেছেন £ 

“এমন কোন জাতি নাই--যেখানে আমি আমার সতর্ককারী পাঠাই 

নাই ।” (৩৫ 2২৪) 

অন্তত্র বলিতেছেন £ 

“এবং প্রত্যেক জাতিরই এক একজন পয়গন্থর ছিল 1” 

(১০২৪৭) 

তাহ! হইলে আল্লার কথার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্বদেশে এবং 

সর্জাতির মধ্যে কোন-নাকোন পয়গন্বনর আসিয়াছেন। কাজেই ভারতবর্ষে 

হিন্দুদিগের মধোও পয়গম্বর আমিবার কথা । তাহ। যদি হয়, তবে ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, 

রামচন্দ্র, প্রভৃতি মহাপুরুষের1 ( অথবা অন্য কেহ পয়গম্থর হইলেও হইতে পারেন । 

আর পয়গম্বর হইলেই কুরআনের শিক্ষা অনুসারে মুসলমান তীহাদিগকে শ্রদ্ধা 

করিতে বাধ্য। 

ধর্মনীতি হিসাবে ইসলামের এই বিধান কত উদার, কত সহনশীল। বস্তত 

ইসলামের ধাতুগত অর্থ ই হইতেছে "শান্তি । স্কল বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্যে 
সমশ্বয় করিয়া শান্তিতে বাস করাই হইতেছে তাহার লক্ষ্য । 
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ধর্মপ্রচারে যে বলপ্রয়োগ নাই, আল্লাহ তাহাঁও বলিয়া দিয়াছেন : ধর্মপ্রচারে 

বলপ্রয়োগ নাই । নিশ্চয়ই সত্য মিথ্যা হইতে সম্পূর্ণ ্বতঙ্র হইয়! 
পড়িক়্াছে।” 

--(২ ১ ২২৫) 

“হে মুহম্মদ, কাফিরদিগকে বল) তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, 
আমার ধর্ম আমার কাছে ।” 

এমন কি পৌত্তলিকদিগের আরাধ্য দেবদেব বীদিগের পর্ষস্ত গালাগালি দিতে 
আল্লাহ, নিষেধ করিয়া দিয়াছেন £ 

“এবং তাহার! ( পৌত্তলিকেরা ) আল্লার পারবে ষে-সমস্ত দেবতাদিগকে স্থাপন 
করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকে গালাগালি দিও না।” 

(৮১১০৯) 

উপরের উদ্ধাতি হইতে এই কথাই বুঝা যাইতেছে যে, প্রক্কত মুসলমান হইতে 
হইলে আপন আদর্শকে বজায় রাখিয়া, অথচ অপরের ধর্ম ও সংস্কারকে অশ্রদ্ধা না 
করিয়া চলিতে হইবে এবং পরস্পরের প্রতি সহনশীল হইয়া! শান্তিতে বাস করিতে 

হইবে । ৃ 
বলা বাহুল্য, হযরত মৃহম্মদ তাহার ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক এই আদর্শই 

পালন করিয়া গিয়াছেন। মন্কা হইতে হিষরৎ করিয়া! তিনি যখন মদিনায় 

যান, তখন তিনি মর্দিনার ইছুদী ও পৌনত্তলিকদের সহিত সদ্ধি করিয়া যে-সনদ 
দিয়াছিলেন, তাহাতে এই আদর্শই প্রতিফলিত ছিল। পৌত্তলিক তায়েফ- 

বাসীর্দিগের প্রতিনিধিগণ যখন মর্দিনায় হযরতের নিকট উপস্থিত হন, তখন 

তাহাদিগকে মদিনার মসজিদ-্রাংগণে স্থান দিয়াছিলেন। আবার নজরানের 
থুষ্টানদিগের এক প্রতিনিধিসংঘ যখন মদিনায় আসেন, তখন হযরত, 
তাহাদিগকে সান্ধ্য উপাসনার জন্য মদিনামসজিদেই স্থান দান করেন, একই 
ছাদ্দের নীচে একই সময়ে খুষ্টানের! পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতে 
থাকেন, মুগলমানের! : হযরতের পিছনে দীড়াইয়া কা'বাঁশরীফের দিকে মুখ 
করিয়া- নামাঘ পড়িতে থাকেন। পরধর্মের প্রতি এতবড় উদ্দারতা সত্যই বিরল 
নহে কি? ভিন্ন ধর্মের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার 
বিধান বা দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। হযরত মুহ্মদের 
পূর্বে অন্ক কোন ধর্মপ্রচারকের মধ্যে এই আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া 
যাইবে ন।। 

৩১ 
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বিধনাঁদিগের সহিত ব্যবহারে 

বিধর্মীদিগের সহিত হযরতের ব্যবহীর ছিল একেবারে অনবন্থ। এমন উদ্ধার 
মনোভাব কোন মহাপুরুষের মধ্যে আমর] দেখিতে পাই না। ইসলামের 
বিরোধী জানিয়াও তিনি কোনদিন কোন লোককে অধথ1। তিরস্কার করেন 

নাই, ঘ্বণা করেন নাই বা শান্তি দেন নাই। অবিশ্বাসী কোরেশ-ইন্ছদী-খৃষ্টান- 

পারসিক প্রতৃতি কাহারও -প্রতিই তাহার জাতক্রোধ ছিল না। ইসলাম সমন্ধে 
একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে ২ “কাফির হইলেই মুসলমানদিগের নিকট তাহাদের 

আর রক্ষা থাঁকিত না; 'কাফিরঁ দেখিলেই তাহারা হত্যা করিয়। 

ফেলিত। ব্লা বাহুল্য, এ প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই। কাফির রাহাকে 
বলে, তাহা জানিলে এই ভ্রান্ত ধারণ৷ তৎক্ষণাৎ সকলের মন হইতে দূরীভূত হইয়া 

যাইবে। 

কাফিরের অর্থ হইতেছে অবিশ্বাপী। “লা-ইলাহ। ইল্লাল্লাু মুহম্মন্নর 
রন্ুলুল্লাহ্”__এই কলেমাই হইভেছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্ণয়ের মাপকাঠি । 

যাহারা এই কলেমা! ও তাহার ভাবপুষ্ট জীবনাদর্শে কার্যত: বিশ্বাস করে, 
তাহাপ্সাই মুমিন, যাহার! তাহা করে না, তাহার! 'কাফির'। মানব জাতির 
এ দুই প্রশস্ত শ্রেণী-বিভাগ । মুমিন হইলেই ষে সব সময়ে সে ভাল কাজ 
কন্সিবে, আর কাফির হইলেই ষে মন্দ কাজ করিবে, তাহাও নহে। মুমিন 

হইয়াও সে কাজ মন্দ করিতে পারে, কাফির হইয়াও সে ভাল কাজ করিতে 

পারে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্ধের ফল ভোগ করিবে, ইহাই ইসলামের 
. বিধান। কাফির বা মুনাফিক হইলেই যে মুসলমান তাহার সহিত সকল 

সন্বন্ধ ত্যাগ করিবে, ভাহাও নহে। ছুনিয়ার কাজকর্ম কাফিরের সঙ্গেও 

করা চলে। খাজরাজ-নেতা আব্দ,ল্লাহ-বিন-উবাই হযরতের সহিষ্ত অনেক 

সুনাফিকি করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত কোনধিন তাহাকে কাফিররূপে 
বর্জন করেন নাই। তিনি মারা গেলে হ্যরভ তাহার কাফনের জন্ত 

নিজের উত্তরীয় পাঠাইয়। দিয়/ছিলেন এবং তাহার জানাজা-কার্ষে ঘোগদান 
করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাহার আত্মার কল্যাণের জন্যও আল্লার 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়। প্রকাশ। হযরতের পিতৃব্য আবুতালিব 
কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু হষরত তাহাকে সেই কারণে 
কখনও অঅদ্ধা দেখান নাই; মৃত্যুকালে তাহার জন্যও তিনি আল্লার কাছে 
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মুনাজাত করিয়াছিলেন।* আপন জামাতা আবুল আ”স ষতদ্দিন বিধমী ছিলেন 
ততদিন হযরত তাহার প্রতি কোনরূপ ছুর্যবহার করেন নাই। ইহুদী এবং 

খুষ্টানদিগের সহিত যে-সব সন্ধি হইয়াছে, অথবা হযরত তাহার্দিগকে যে 

সনদ দান করিয়াছেন, তাহাতে ও 'এ কথা স্পস্টাক্ষবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহাদের 

ধর্মে কখনও হস্তক্ষেপ করা হইবে না । 

বিশ্বভ্রাভৃত্ব ও মহা মানবভায় 

হযরত মুহম্মদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য £ বিশ্বত্রাতৃত্ব ও মহামানব- 

তার আদর্শ প্রচার । শুধু আরববাসীদিগের জন্যই তিনি আসেন নাই, শুধু 

মুসলমানদিগের মধ্যেই তিনি একতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়! সন্ধষ্ট হন নাই, তিনি 

ছিলেন আন্তর্জাতিক মিলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদ্বূত। ধর্ম, জাতি এবং দেশ বিভিন্ন 

হইলেও সকল মানুষই যে মূলতঃ এক পরিবাবভুক্ত, সকলেরই উৎসমূখ যে সকল 

মানুষেরই মন্তরে যে একটা নিগুট আত্মীয়তার যোগস্ত্র আছে এবং তাহারা যে 

পরস্পর ভাই ভাই এ কথা দুনিয়ার একজন মহ্থাপুরুষই হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া 

গিয়াছেন, এবং তিনি হইতেছেন মুহম্মদ । 

এ-সম্বন্ধে আল্লার বিধানও অত্যন্ত স্ুস্প্ট : কুরআন বলিতেছেন £ 

“সমস্ত মানব্মগ্ডুলী এক জাতি।” _(২ ১২১৩) 

অন্তাক্স আছে £ 

“হে লোকসকল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদ্দিগকে একই পুরুষ ও একই নারা 

হইতে স্জন করিয়াছি এবং বিভিন্ন গৌন্র ও পরিবারে বিভক্ত করিয়া ছি-_ 
ষাভাতে তোমর। পরম্পরকে চিনিতে পারো । নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে 

সেই ব্যক্তিই আলর নিকট অধিকতর সমন্মানাহ ধিনি অপরের প্রতি নিজের 
কৃত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ! --0(৪৯: ১৩) 

বস্ততঃ, ইসলামকে যাহারা একটুও চিনেন তাহার! বলিবেন £ 

ম্হামানব্তাই তীহার আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ই তাহার স্বপ্র। হিন্দী, আরবী, 

আফগানী, কাকী, নিগ্রো, চীনা, ইউরোপীয়-_বিশ্বের সর্বদেশের সর্বজাতীয় 
লোককে একত্র করিয়া একই মিলন-স্থত্রে আবদ্ধ করিবার মত বিরাট মন 

এবং পরিকল্পনা জগতে আর কার হইয়াছে? এত বড় শক্তিই বা কার ? 

ঃ * অবশ্য কাক্কির জানিয়। কাহারও অস্তোষ্টিক্রিয়ার যোগদ।ন কর বা তাহার আতর 

কল্যাণ-প্রার্থদ। করা মুদলমানদের পক্ষে জায়েজ নকে। (বোথারী) 
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ইহা স্বপ্র নয়, সত্য! আজ পর্যন্ত কা*বাশরীফে প্রতি বৎসর একবার 

করিয়া এই মহামিলন সাধিত হয়। পবিন্র হযের দিনে সকলেরই এক 

ধ্যান এক ধারণা, এক বেশ এক ভূষা, এক বাণী এক লক্ষ্য-- সবাই 
মিলিয়। সেদিন এক।. হযরত মুহম্মদের পূর্বে এই বিশ্বমানব্তা বোধ একেবারেই 
অচিন্ত্য ছিল নাকি? , 

স্বাগীনত। ও গণত্্ 

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ইসলামের মজ্জাগত। অবশ্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 

সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা একটু ম্বতন্তর। যে-অর্থে সাধারণতঃ আমরা এই ছুইটি 

কথাকে বুঝি, ইসলামের ধারণা ঠিক তাহা নয়। কেবলমাত্র ভৌগোলিক 

হিসাবে স্বাধীনভাবে বাষ্ট্রচালনা করার নামও স্বাধীনতা নয়, অথবা ভোট 

দ্বারা সভ্য নির্বাচন করার নামও গণতন্ত্র নয়। মান্ষের আনোরাজ্যে 

ষেখানে থাকে শত প্রকারের বন্ধন, ছোট-বড়, ইতর-ভদ্রের গ্রভেদ, জঘন্য 

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্ততার অভিশাপ, সেখানে গণতন্ত্রের বুলি একটা নিষ্ুর 

বিদ্রপের মতই মনে হয়। এমন মাথাগণতি গণতন্ত্র, ইসলামের কাম্য 

নয়। ম্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের গোড়ার কথা হইল ধর্ম ও কর্মে মানুষের 

সম-অধিকার প্রদ্দান। সব মানষই সমান এবং সকলেরই ধর্মেকর্ষে সম- 

অধিকার আছে, এই নীতি গ্রহণ না করিলে প্ররূত ত্বাধীনতা বা গণতম্ত 

লাভ করা অসম্ভব। মুক্তি-সাধনার পথে সবধাগ্রে তাই আমাদিগকে শ্বীকার 

করিতে হয় আলার একত্ববাদকে । আমাদের উৎপত্তি বা উৎত্সম্খ যে 
এক, এই কথা না মানিলে মান্ষে মান্যে কখনো সমতা আসিতে পারে 

না। এক-পিতার সন্তানদের মধ্যে যেমন আপনাআপনি ভ্রাতৃত্ববোধ জন্মে, 

তেমনি আমরা যর্দি স্বীকার করি যে, আমাদের সকলের “রব এক, তবে 

আমরাও পরম্পর ভাই ভাই হইতে পারি । ইস্লামের স্বাধীনত' ও গণতন্ত্র এই 

সত্য বুনিয়াদের উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ এক এবং প্রত্যেক মানুষের মৌলিক 
অধিকার সমান-- ইসলাম এই ছুইটি কথাই মানুষকে শিখাইয়াছে। ব্যক্তিত্বের 
স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ! তাহার কাছে কোন ব্ণ-নৈস্ষ্য 

নাই ; কৌলিন্তপ্রথ। নাই । এখানে কর্ম দ্বারা-_ সাধনার ছারা মানুষকে বড় হইতে, 

হয়, বংশ-মধাদা বা জাতিভেধ ছারা নয়। 

কিন্তু ইহাঁও ইসলামের ম্বাধীনতার সম্পূর্ণ ব্যাথ্যা নয়। %716800, 
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%9 ০৮1 01100080৮- স্বাধীনতা আমাদের .জন্সগত অধিকার_-এ ধরণের 
ভূয়া-কথা ইসলাম বলে নাঁ। জন্ম হইতেই আমর1 কখনও স্বাধীন নইও, 
হইতেও পারি না। শিশু ভূিষ্ট হইবামাত্রই সে তাহার মায়ের সম্পূর্ণ 

অধীন, বড় হইলে তাহাঁর পারিপাশ্বিকতার অধীন, প্রাকৃতিক নিয়মের 

অধীন- কোন্খানে তবে তাহার স্বাধীনতা? বস্ততঃ স্বাধীনতার অর্থ তা নয়। 

রোন নিয়ম নিগড়কে নাঁমানার নাম স্বাধীনতা নয়--উচ্ছংখলতা। প্রকৃত 
স্বাধীনতা নিয়ম নিগড়ে "বাব । নৈতিক শংখলার অধীন হইয়াই স্বাধীনতাকে 

চলিতে হয়। ফুলের সৌরভ যেমন পাপড়ি-দলে আবদ্ধ থাকে, মেশকের 

খোশবু যেমন মুগনাভির আধারে বন্ধ থাকে, স্বাধীনতার পদযুগলও তেমনি থাকে 

নিয়ম-নীতির ত্বর্ণশুখলে আবছ্ধ। 'উসলামের স্বাধীনতা ঠিক এইরপ। 

সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া মানুষ কখনও পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে 
পারে না; পারিলেও তাহাতে বিপদ ঘটে । পরম্পর নির্ভরতা ও সহযোগিতার 

সেখানে একান্ত প্রয়োজন । 

ইসলামের গণতন্ত্র একটু স্বতন্ত্র ধরণের ! ধর্ষে ও কর্মে সে সকলকেই 

সমান অধিকার দিয়াছে। একজন দীন ভিখারী মসজিদে আসিয়া বাদশার 
পার্থে অথবা অগ্রে দাড়াইয়। নামাধ পড়িতে পারে, যে-কোন লোক যে 

কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে; সাধনা দ্বারা যে-কোন দিক দিয়। 

জগতে বড় হইতে পারে। কিন্কু তাই বলিয়া! ইসলাম শ্ষেচ্ছাগারকে প্রশ্রয় 

দেয় না। যার-খুশী-যা, সে তাই করিবে বা বলিবে, অথব! কোন গুরুতর 

ব্যাপারে যেগ্য-অযোগ্য নিবিশেষে প্রত্যেকেই মতামত দিয়া একটা অনথের 

স্থষ্টি কত্রিবে, ইমলাম তাহা বলে না । এইরূপ বিকৃত গণতন্ত্রের মে সমর্থক 

নয় । স্বাধীন মতামত ব্যান্ত করিবারও তাহার যেমন অধিকার আছে, নেতৃ- 

আদেশ মানিবারও সেইরূপ কড়! তাগিদ আছে। আধুনিক যুগের উতৎ্কট 

গণতন্ত্রবাদ ইসলামে নাই । 
এ সম্বন্ধে কুরআন বলিতেছে ঃ 

“আল্লাহকে মানো, তাহার রস্ুলকে মানো, এব তোমাদের মধ্যে যাহাবা। 

নেতৃষ্থানীয়, তাহাদিগকে মানো।।” _(৪:৫৯) 

স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম, হযরত মৃহম্মদ 

ঠিক মেই আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। আল্লার একত্বকে ভিত্তি করিয়া 

সমস্ত মুমলমানকে তিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ধর্মে ও কর্ষে 
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সকলকে সমান অধিকার দ্রান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নেতৃ-আদেশ মানিয়া চলিবার 

জন্যও ভীষণ তাগিদ দিয়াছেন। যিনি নেত! হইবেন, আমীরুল-মুমিহীন 
হইবেন, তাহার হুকুম পালন করিতেই হইবে! সেখানে কোন ভিন্নগোঠ 

সথষ্টি করিলে চলিবে না। হযরতের ব্যক্তিগত জীবনেই এ কথার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন নেতা, ভক্তবৃন্দের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত 

করিবার অধিকার তিনি দিয়াছিলেন, অনেক সময় তাঁহারা কোন কোন কার্ষে 

হযরতের কথার প্রতিবাদও করিয়াছেন, কিন্তু একবার তিনি যেই কোন 
একটি আদেশ দিয়াছেন অমনি সকলেই তাহ বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইয়াছেন। 

একট! দৃষ্টান্ত দেখুন £ 

ক্রীতদাস জায়েদ। হযরত তাহাকে মুক্তি দিয়া ন্বাধীন মানুষের 

মর্ধাদ। দ্িলেন। তাহাকে তিনি আপন পুত্রের মত লালন-পালন করিলেন, 

নিজ ফুফাতো বোনের সহিত বিবাহ দিলেন, অবশেষে তাহাকে মুতা- 

অভিযানে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। অনেক সাহাবা ইহাতে 
আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু হযরত তীহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত. করিয়া সেই 

আপন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন, অমনি সমস্ত মুসলমান সেই ক্রীতদাস 

সেনাপতির অধীনেই অক্ানবদনে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। এমন কি আবুবকর, 
আলি, ওমর প্রভৃতির মত বিশিষ্ট ব্যক্তি--ধাহারা হযরতের মৃত্যুর পরে 
মুসলিম-জগতের খলিফা হইয়াছিলেন-_তাহারাও জায়েদের অধীনে সাধারণ 

সৈনিকবেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীন যে ভারতের 
সর্বপ্রথম মুসলমান সমাট হইয়াছিলেন তাহাতেও কোন মুসলমানই কোনরূপ 

আপত্তি করে নাই। 

ইহাই ইসলামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ম্ব্ূপ। মানুষের আভ্যন্তরীণ 

ব্যক্তি-ম্বাধীনতাই তাহার প্রধান লক্ষ্য । ্ 
এখানে কেহ যেন মনে না করেন: তবে কি ইসলামের জন্য বাষ্ 

স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইসলামের 

ষাবতীয় ধ্যান ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে তাহার পশ্চাতে চাই 

শক্তির সাধনা । কাজেই রাষ্্রস্বাধীনতাও তাহার পূর্ণ বিকাশের জদ্য 
অপরিহার্য । বাগ্-ত্বাধীনতা না থাকিলে অনেক সময় ধর্ম-ম্বাধীনতার 

অস্তিত্ইী থাকে না; ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্ম তাই একসঙ্গে 

বাধা। 



৪৯৫ মুহল্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা ? 

জারীজা তির উল্নরন 

হযরতের অন্যতম প্রধান সংস্কার : নারীজাতির মর্ধা্। ও মূল্যদান। নারীকে 
দিয়াছেন তিনি কল্যাণময়ী, মহিমময়ী, পুণ্যময়ীর বূপ। হযরত মুহম্মদের 

আবির্ভাবের পূর্বে জগতের সর্বত্র নারীকে অস্থাবর সম্পত্তির মতই মনে করা হইত। 

কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিশর কি আবরুব, কি ইউরোপ- কোথাও নারীর 

কোন স্বতন্ত্র আস্তত্ব ছিল নাঁ। নারীকে দাসীর মতই মনে করা হইত এবং 

তাহাকে লইয়! ষ্ৃচ্ছ ব্যবহার করা চলিত। এমন কি সভ্যতার প্রাচীন 

লীলাভূমি ভারতবর্ষেও নারীর পদমর্যাদা খুব উন্নত ছিল না। বৈদিক যুগে 
কোন কোন বিষয়ে নারীর অধিকার থাকিলেও সাধারণতঃ তাহার পুরুষের 

কপার পাত্রীবূপেই পরিগণিত হইতেন। সে ষুগে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল, 

সে সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়ের “বেদবাণী” হইতে আমর] কিঞ্চিৎ 

উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“বৈদিক যুগে বিবাহ ধর্মান্গষ্ঠানে -পরিগণিত হুইয়াছিল। বৈদিক যুগে 
বাল্যবিবাহ হইত না বোধ হয়, কারণ বিবাহের সম্পর্কে পরিণতবয়ন্ক 

ফুব্ক-যুবতীর উল্লেখই বারংবার পাওয়া ষায়। বু যুবতীর বিবাহ হইত 
না, তাহারা কুমারী অবস্থাতেই পিত্ৃগৃহে থাকিত। বিকলাংগ কন্যাদের 

বিবাহ হইত না। বিবাহ হইয়া গেলে কন্তার পৈতৃক সম্পত্তিতে আৰ 

অধিকার থাকিত না । এইজন্য কন্তাব্ ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দ্বিতে চেগ্িত 

ধাকিত।-__-বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিধবা প্রায়ই শ্বামীর ভ্রাতাকে 

বিবাহ করিত । এজন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম হইয়াছিল দেবর (দ্বিতীয় বর )। 

পুরুষের! বহু-বিবাহ করিত । -্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল। 
কন্তা হরণ ককরিয়াও বীরগণ বিবাহ করিত ।-*"ব্ধিবা হইলে পত্বী পতির, 

চিতায় শয়ন করিয়া, দেবরের আচ্বানে উঠিক্না আসিত ও পতির শব 

দাহ করিত।” 
-_( বেদবাণী, ৩২৪-৩২৭ ) 

ইহ! দ্বারাই বুঝা যায়ঃ ভারতীয় নারীর মর্ধাদা ও সম্ভ্রম খুব বেশী ছিল 

না; নানাভাবে তাহার! লাঞ্চনা! ভোপ করিত। অবশ্ঠ গাগা, উভয়ভারতী, 

সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি মহিমময়ী ও বিছুধী নারীও যে ছিলেন না, তাহা নহে » 
তবে সাধারণতঃ নারীজাতির অবস্থা খুব উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয় ন1!। 
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নারীর এই লাঞ্ছনা! চরমে উঠিয়াছিল পুষ্টানদের হাতে । নারী যে চির- 
অভিশপ্ত, নারীই যে সকল পাপ ও সকল অকল্যাণের মূল, ইহা শুধু সংস্কার 

নহে__ইহা তাহাদের কর্মবিশ্বাসের অন্তভূক্ত । তাহারা বলে; 4১৫৪0 

(আদম ' এবং 7৮০ (হাওয়া) যখন স্বর্গে ছিলেন, তখন [৮৫-ই শয়তানের 

প্ররোচনায় প্রথম যুগ্ধ হন, তারপর আল্লার আদেশ লংঘন করিয়া নিজে জ্ঞান- 

বৃক্ষের (77195 01 7[00051506৩ ) ফল ভক্ষণ করেন এবং 4ণওঞা-কে দিয়াও 

ভক্ষণ করান ।* সেই পাপের জন্যই আল্লাহ &৫%1. এবং 177৮৪-কে স্বর্গ হইতে 
বিতাড়িত করিয়! ছুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন । £১৫৪)-এর এই পতনে সমগ্র মানব- 

জাতির পতন হইয়াছে, আর এই পতনের মূল কারণই হইতেছে ৪৮৪--/১৫৪77 

নহে। অন্য কথায়, নারীজাতিই হইতেছে সকল পাপের মূল। এইজন্যাই 
থৃষ্ঠান পান্রীগণ নারীকে *শয়তানের যন্ত্র” (0175580 01 0)৩ ৫8৬18 ), “কামড - 

দিবার জন্য সর্ধদা-প্রস্তত বিচ্ছু” (৪ 59010191॥ ৫৮০1 162৫ €০ 96108 ), 

“বিষাক্ত বোলতা” (1179 10915017005 81) ইতাদি আখ্যায় বিভৃষিত করিয়। 

রাখিয়াছে। 

কিন্ত মানব-পতনের এই কাহিনী ইসলামের নহে । এই পতনের জন্য 

ইসলাম বিবি হাঁওয়াকে কোনদিনই দায়ী করে নাই। এসঘন্বে কুরআন 

বলিতেছে £ 

“এবং (আমরা বলিলাম ) হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই উদ্যানে 

( স্বর্গোষ্তানে ) বান কর? খুশী মত সব ফল-ফলালি খ।ও, কিন্তু এই বৃক্ষের 
নিকটে যাইও না, কারণ তাহা হইলে তোমরা] অন্মাযকারীদিগের মধ্যে 

গণ্য হইবে ।” 

“কিন্ত তাহাদের ভিতরকার কুগ্রবৃত্তিগুলি যাহাতে বাহির হইয়। আসে, 

সেই উদ্দেস্টে সে ( শয়তান ) বলিল : তোমাদের প্রভূ ( আল্লাহ্) এই গাছের 

ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন, জানো? তোমরা উভয়ে দুইটি 

ফিরিশতা না বনিতে পার অথব1 যাহাতে অমর না হইতে পার । এবং সে 

উভয়ের নিকটেই প্রতিজ্ঞ! করিয়। বলিল : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হিতৈষী 

বলিয়াই উপদেশ দিতেছি ।” 

» 4/0৭ 609 2090. 81৫) [59 আা00৮০ 1১00) 05০০, €9%9৪6 ০ 7১5 ক161) 206) 8.9 

879 229 ০৫ 659 0296 200. 7 016 65৮.--35309818 : 9. 



৪৯৭ মুহম্মদ “মুহম্মদ' ছিলেন কিনা ? 

“তখন সে তাহাদিগকে ধোকা দিয়া পতন ঘটাইল ; কাজেই যখন তাহার! 
'সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল, তাহার্দের কুপ্রবৃত্তিগুলি তাহাদের নিকট 

প্রতিভাত হইয়৷ উঠিল এবং তখন উভয়েই বৃক্ষের পত্রদ্ধারা নিজদিগের আচ্ছাদিত 
করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তখন তাহাদের প্রভু বলিলেন £ 
আমি কি তোমাধিগকে এ বৃক্ষের নিকট যাইতে নিষেধ করি 

নাই এবং বলি নাই যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?” তাহারা 

বলিল £ “হে আমাদের প্রভূ, আমরা নিজেদের প্রতি নিজেরাই অন্যায় 

করিয়াছি, যদ্দি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর, তাহ হইলে নিশ্চয়ই আমরা 

ক্ষতিগ্রস্ত হইব ।” 
--( ৭2 ১৯-২৩) 

শয়তান যে তাহার কু-প্ুস্তাব প্রথমতঃ আদমের নিকটেই করে, এবং আদমই 

'ষে প্রথম প্রলুব্ধ হইয়া বিবি হাওয়ার সহিত একত্রে মিলিয়৷ নিরিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে, 
কুরআন তাহা ম্পঞ্টভাবে বলিয়া! দিতেছে £ 

“কিন্ত শয়তান তাহার নিকট ( আদমের নিকট ) কুপ্রস্তাব করিল, 

বলিল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে অমরতা বৃক্ষের কাছে এবং 

অনন্তকালস্থায়ী একটি বাঁজ্যে লইয়! যাইব ?” 

“তখন তাহারা উভয়েই সেই বুক্ষের ফপ ভক্ষণ করিল, কাজেই তাহাদের 

কু-প্রবৃত্তিগুলি তাহাদের নয়ন-সম্মুখে ভাসিয়| উঠিল এবং তাহারা তখন 
উভয়েই বৃক্ষপত্রের দ্বারা নিজদিগকে আচ্ছার্দিত করিতে লাগিল। 

এইবূপে আদম তাহার প্রভুর আজ্ঞা লংঘন করিল এবং তাহার জীবন ছুঃখময় 

হইল ।” (২০ £ ১২০-১২১) 

অতএব দেখা যাইতেছে, মানব জাতির এই পতনের জন্য নারী দায়ী 

নহে। ইসলাম নারীকে এই অপবাদ হইতে বক্ষা করিয়াছে । নারীকে সে 

দিয়াছে এক মহিমময়ীর রূপ। মখ-ছুংখ সুদিনে-ছুদিনে নারী যে পুরুষের 
চিরসঙ্গিনী, এই আদর্শই দেখিতে পাইতেছি আমরা বিবি হাওয়ার মধ্যে। 
আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর ্যায়ই তাহার! পরম্পর পরস্পরের প্রতি সহাগ্নভতিসম্পন্ 

হুইয়! হাত ধরাধরি করিয়া বেহেশত, হইতে বিদীয় লইয়াছেন। এখানে ইস- 

লাম নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনের ঘষে মহুনীয় চিত্র আকিয়াছে, তাহার তুলনা 

'নাই। এতবড় সর্বনীশের পরও কাহারও প্রতি কেহ অনুযোগ করিতেছে 

না, বা সে সম্বদ্ধে কোন একটি কথাও উঠিতেছে না। স্বামীর অপরাধ 



বিশ্বনবী ৪৯৮ 

হইলেও হইয়াছে, স্ত্রীর অপরাধ হইলেও হুইয়াছে--উভয়েই উভয়ের ক্রটি-বিচ্যুতি 
ও ছুঃখবেদনাকে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইয়া পথে বাহির হইতেছে। দাম্পত্য 
জীবনেই কী পবিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শ, এ! 

ইসলামে নারীর জন্মের ষে ইতিহাস আছে, তাহা হইতেও দেখা যাইবে নারী- 

পুরুষে মূলতঃ কোনই পার্থক নাই ;) একই উপাদান দ্বারা আল্লাহ্. উভয়কেই স্মর্ট 

করিয়াছেন £ 

“হে লোকপকল, তোমাদের প্রভুর প্রতি (কর্তব্য সম্বন্ধে) নজাগ 

হও-_যিনি তোমার্দিগকে একটি প্রাণী ( আদম ) হইতে স্্টি করিয়াছেন 

এবং তাহার সংগিনীকে (হাওয়াকে ) একই উপাদান হইতে হ্ষ্টি 

করিয়াছেন 1” -(৪:১), 

বিবি হাওয়া যে হযরত আদমের পার্খদেশ হইতে স্যি হইয়াছিলেন, 

অন্য কথায় পুরুষ ও নারীর উপাদান যে একই, এ কথাও কুরআনে স্পষ্ট উল্লিখিত 

হইয়াছে £ 
“এবং আলার একটা নিদর্শন এই ষে, তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদের 

সংগিনীদিগকে স্থ্টি করিয়াছেন--ষাহাতে তোমর। মনের শাস্তি পাইতে 

পার ।” 

অতএব দেখা যাইতেছে, উৎ্পন্তির দিক দিয়া ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে 

কোন পার্থক্যই রাখে নাই--উভয়কেই তুল্য মধাদ! দান করিয়াছে। 

স্ত্রীৰপে নারীর মধাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে কুরআন কি বলিতেছে 
দেখুন : 

“তাহার ( তোমাদের স্ত্রীগণ ) তোমাদের অক্রাবরণ এবং তোমরা তাহাদের 

অঙ্গাবরণ |” --€ ২2 ১৮৭ ) 

অন্ন্র £ ৰ 
“এবং পুরুষদের উপর তাহাদের ঠিক সেইরূপ ন্যায্য অধিকার আছে-_যেমন 
তাহাদের উপর পুরুষদ্দের আছে ।” 6 ২: ২২৮) 

পিতা বা শ্বামীর সম্পন্তিতে নারীর যে কতখানি অধিকার আছে, মে কথাও 

এখানে ম্মব্রণীয় । এ সম্বন্ধে ইসলাম নারীকে যাহা দান করিয়াছে, আজ পর্যস্ত 

অন্ত কোন ধর্ম তাহা করিতে পারে নাই । 

বিবাহকালীন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর দেনমহর-দানও মুসলিম নারীর সম্মের" 

আর একটি দৃষ্টাস্ত। ইসলামে শুধু ঘষে পুরুষই-স্ত্রীকে তালাক দিতে পাবে: 



৪৯৯ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিন। ? 

তাহা নহে, স্ত্রীও প্রয়োজন হইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করাইভে পাবে। নারী- 
জাতির অধিকারের ইহা এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই | 

নারীদের আত্মা আছে কিনা এবং তাহারা! শ্বর্গে যাইবার অধিকারী কিনা, 
ইহা! খুষ্টান জগতে আজও সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে । বহু গবেধণার পর 

পান্্ীগণ স্থির করিয়াছেন £ স্ত্রীলোকের! ম্বর্গে যাইতে পারিবে বটে, কিন্ত 

তাহাদের নারীত্বের কোন চিহ্ন থাকিবে ন!! 

ঠিক ইহারই পার্থে ইসলাম কী বলিতেছে দেখুন £ 

“এবং যে কেহই ন্তায় কার্য করিবেস্ত্রী£ই হউক, পুরুষই হউক-_ 
এবং দি সে বিশ্বাসী হয়-স্ত্রী£ই হউক পুরুষই হউক - তাহার! 

সকলেই বেহেশতে যাইবে ।” _(৪০ ২৪০). 

ও “একই ফল মিলিবে সেথায় 
পাবে তারা পবি্রা সঙ্গিনী 
একসাথে তারা সেথা রবে চিরকাল ।” _(২ 2২৫) 

“অনন্তকাল স্থায়ী বেহেশতের সেই উগ্যান-- যেখানে তাহারা ( পুণ্য- 

বানের! ) প্রবেশ করিবে তাহাদের লংকার্শীল মাতাপিতার সহিত 

এবং তাহাদের স্ত্রীর্দিগের সহিত এবং পুক্রকন্তাদিগের সহিত এবং 
ফিরিশ তাগণ প্রত্যেক দরজ। দিয় তাহাদের নিকট হাজির হুইবে |” 

_--(১৩ ২৩) 

নারীজাতি সম্বন্ধে কুরআনের--তথা হযরত মুহম্মঘের_ ইহাই 
হইতেছে আভিমত। হযরত নিজে যে এইন্ব নির্দেশ সর্বতোভাবে মানিয়। 

চলতেন, সে কথা বলাই বাহুল্য £ নারীদিগের সন্ষদ্ধে তিনি নিজে কী 

বলিতেছেন, দেখুন £ 

“তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন শাসনকর্তা, কাজেই আল্লাহ্ 

প্রত্যেককে তাহাদের প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। 

আমির (রাজা) দেশের শাসনকতা, পুরুষ তাহার বাড়ির সকলের 
উপর শাসনকতা!। স্ত্রী তাহার স্বামীর গৃহের এবং তাহার পুক্রকন্তাদের 

শাসনকর্তা এবং এই জন্তই তোমাদেব্ প্রত্যেককেই তোমাদের প্রজা 

সম্বগ্থে প্রশ্ন কর! হইবে ।” 



বিশ্বনবী ৫০৭ 

“তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের সত্রীদিগের প্রতি 
শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে ।” 

“কোন মুসলিম তাহার স্ত্রীকে ত্বণা করিবে না। সে যদ্দি তাহার স্ত্রীর 

একটি দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আর একটি গুণের জন্য তাহার 

উপর সন্তষ্ট থাকিবে ।” 

“তোমার স্ত্রীকে সছুপদেশ দাও, ক্রীতদাসীর মত তোমার সম্্রাস্ত স্রীকে 

মারপিট করিও না।” 

“তোমরা যখন খাইবে, তোমাদের স্ত্রীদিগকেও খাইতে দিবে । তোমর। 

যখন নূতন বসন-ভূষণ পরিবে তোমাদের স্ত্রীদিগকেও পরিতে দিবে ।” 

হযরত শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নিজের স্ত্রীদিগের প্রতি 

তিনি এই “শ্রেষ্ঠ ব্যবহার'ই করিয়া গিয়াছেন। হযরত যখন ২৫ বৎসরের 

যুবক, তখন তিনি ৪* বখ্সর বয়ন্কা বিধবা! নারী খাদিজাকে বিবাহ করেন। 

এই স্ত্রীর সহিত তিনি ২৫ বৎসর একত্রে বাস করেন। ৬৫ বৎসর বয়সে 

বিবি খাদিজার মৃত্যু হয়, তখন হযব্রতের বয়ন ৫০ বসর। কাজেই বলা 

যাইতে পারে, জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ তিনি এই বুদ্ধা স্ত্রীকে লইয়াই কাটাইয়! 

দেন। তবু কী মধুর সম্বন্ধই না ছিল এই দম্পতি-যুগলের মধ্যে! হযরত 
যে বিবি খাদিজাকে কত গভীরভাবে ভালবামিতেন এবং কত যে সন্ত্রমের 

চক্ষে দেখিতেন, তাহা এই কথা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বিবি খাদিজার 

জীবদ্দশায় তিনি অন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাইঃ ইহার পরেও 

ষে-সমস্ত নারীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাদের 'সহিত তাহার 

বাবহার ছিল একেবারে অনবন্ধ। তিনি কাহাকেও নিগ্রহ, কাহাকেও 

অনুগ্রহ করেন নাই। সকল স্ত্রীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিয়। 

গিয়াছেন।* 

অবশ্য হযরত ষে নারীকে অবাধ স্বাধীনতা দান কক্িয়া গিয়াছেন, 

তাহাও নয়। আপর্শচাত বিকৃতি নারী-প্রগতিকে তিনি কখনও সমর্থন 

করেন নাই,, কারণ তিনি জানিতেন উহা নারীর প্রগতি নহে-- 

অধোগতি। সমাজে যাহাতে দুর্নীতি না ঢুকে, সেজন্য তিনি সতর্কতা 
অবলঘ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দান করিলেও 

হধরতের বহুবিবাহের গুড় কারণ এবং উদ্দেগ্ঠ স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
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তাহাকে তাহার স্বামীর অধীন করিয়। দিয়াছেন । ইহা তাহার নিজের ইচ্ছা নয়ঃ 

স্বয়ং আলার বিধান £ ূ ্ 

“এবং তোমাদের উপর তাহাদের ( স্ত্রীদের ) ন্যাধ্য অধিকার আছে, তবে পুরুষ 
নারীর অপেক্ষা এক ধাপ উধে্ব+।” (২১২২৮), 

অন্যত্র 5 

“পুরুষ স্ত্রীদিগের রক্ষাক্তা, কারণ আল্লাহ একজনের অপেক্ষা আর একজনকে 

(কোন কোন বিষয়ে ) শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন ।" 
(৪ ১৩৪) 

বলা বাহুপ্য, এই বিধান খুবই সংগত হইয়াছে! পুরুষ নারী অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও 
শক্তিমান ; কঠোর জীবন-সংগ্রামের জন্য সে উপযোগী । পক্ষান্তরে নারী দয়ামায়া, 

ন্সেহমমতা ও প্রীতিপ্রেমের জীবন্ত মৃতি। এইজন্য উভয়ের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। 

কিন্ত তাই বলয়া কেহ কাহারও চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যেকের কাধই মহৎ 

এবং অপরিহার্য । ্ ষ্টির মূলে দেখিতে পাওয়া যায় ছুইটি শক্তি; সংরক্ষণ 
এবং প্রতিপালন (21909061917 200 0১765551%2501) ) 1 সংরক্ষণে কার্ষ 

পুরুষের, আর প্রতিপালনের কাধ নারীর | স্ট্িকে রক্ষা করিতে হইলে আগে 

সংরক্ষণের প্রয়োজন । এই হিসাবেই নারী পুরুষের অধীন। অন্যান্য 

কতকগুলি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক নারীকে পুরুষ অপেক্ষা “একধাপ নীচে” নামাইয়া 

রাখিয়াছে। 

স্্রী-পুরুষের মেলামেশা নম্বন্ধেও ইসলাম সতর্কতা অনলম্ধন করিয়াছে । 

ইসলামে নারীর অবরোধের ব্যবস্থা নাই সত্য, কিন্তু পর্দার ব্যবস্থা আছে । কুক্পআন 

বলিতেছে : 

“বিশ্বাসী পুরুষদিগকে বল, তাহারা তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং 
গুপ্ত স্বানগুলি আচ্ছাদিত রাখুক) ইহাই তাহাদের পক্ষে পবিভ্রতা ; 
এবং বিশ্বাী নারীদিগকেও বল, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং 

গোপনীয় অংশগুলি আবৃত রাখুক এবং ষেটুকু নাঁবাহিরে রাখিলে চলে ন৷ 

সেইটুকু ছাড়া ( অর্থাৎ হাত, পা ও মুখ ) অন্য কোন অংশের অলংকার প্রদর্শন: 

না করে।” --( ২৪ 2 ৩০-৩১), 

অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন : 

“হে বস্থল, তোমার স্ত্রী-কন্তারদিগকে এবং বিশ্বাসীদিগের শ্রী-কন্তা- 

দিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের গায়ের উপর একটি অংগাবরণ 
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( ০৬০:-%৪106106 ) দেয়, ইহাই অধিকতর সংগত হইবে কারণ তাহা হইলে 

লোক তাহাদিগকে (সন্ত্রস্ত বংশীয়! বলিয়া! চিনিতে পারিবে এবং পীড়া 
দিবে না) 1” রর 

ইহা দ্বারা এ কথা যেন মনে না কেন: তবে আর নারীর 
স্বাধীনতা রহিল কোথায়? রইল বৈ কি। উচ্ছজ্ঘলতা বা বাড়াবাড়ি 
দমন করিলেই ষে স্বাধীনতার লোপ হয়, তাহা নহে। মুললিম নারী 

অবাধে মসজিদে গিয়া! নামাঘ পড়িতে পারে, ঈদ-উত্সবে ষোগ দিতে পারে, 
হজে যাইতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের €সবা করিতে পারে, নিজে যুদ্ধ 

করিতে পারে, বাজকার্ধ পরিচালনা করিতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় 

করিতে পারে, জ্ঞানচর্চা করিতে পারে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনভাবে বহু 

কাজ করিতে পাবে । সর্বক্ষেঞ্জেই নারীর প্রবেশাধিকার আছে। ইসলামের 

ইতিহাসই তাহার প্রমাণ । 

সমাজে যাহাতে ব্যভিচার ও ছুনীতির প্রসার ন। হয়, তজ্জন্যও ইসলাম কঠোর 

ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে । এ সম্বন্ধে কুরআনের বিধান দেখুন £ 

“ব্যভিচারকারিণী এবং ব্যভিচারকারী সম্বন্ধে প্রত্যেককে ১০০টি 

দোরবা (চাবুক) মার এবং কোনরূপ অন্ুকম্পা-ছ।রা চালিত হইয়! 

আল্ার বিধান পালনে শৈথিল্য করিও নাঁযদি তোমর1 আল্লাহ্ এবং 
বোজকিয়ামতে বিশ্বাস কর, এবং একজন বিশ্বাশীকে তাহাদের 

শাস্তির সাক্ষী করিয়া বাখ। ব্যভিচারকারী অথবা কোন পৌত্তলিক 

গারীকে বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচাব্রিণী সম্বন্ধে বিধান এই ঃ যে 

তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে সে অথবা কোন পৌত্তলিক ছাড়া 
অন্ত কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিৰে না; বিশ্বাপীদিগের 

এ কাধ করা নিষেধ! এবং যাহার] স্বাধীন স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে কুৎস৷ 

প্রচার করে, অথচ চারিটি সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না, তাহাঁ- 

দিগকে ৮০টি চাবুক মার এবং কখনও ভাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও 

নাঃ ইহারাই সীমালজ্ঘনকারী ) শুধু তাহারা ছাড়া - যাহারা অন্গতপ্ত 

হয় এবং ম্যায় কাধ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়াময়! 
এবং যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের (চরিত্র) সন্ধে দোষারোপ করে, 

কিন্ত নিজে ছাড়া অপর কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না, 

তাহাদের উভয়ের মধ্যে (সম্বামী-ত্রীর মধ্যে) একজনের সাক্ষ্য 
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চাবিবার লইতে হইবে; আল্লাকে সাক্ষী করিয়া তাহাকে বলিতে হইবে 
ষে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী । এবং পঞ্চমবার তাহাকে এই বলিতে হইবে 

যে আল্লার অভিশাপ যেন তাহার শিরে নামিয়। আসে-_ঘদি সে মিথ্যাবাদী 

হয় এবং তাহার (স্ত্রীর ) শান্তি মাফ হইবে - দি সে চারিবার আল্লার 

কসম করিয়া বলে ষে সে (পুরুষ ) মিথ্যা কথা বলিতেছে। এবং পঞ্চমবার 

ঘদি বলে ঘে আল্লার গজব তাহার (নিজের ) উপর পড়িবে যদি পুরুষটি 

সত্যবাদ্দী হয় ।” 

(৩৪ ২) 

আল্লাহ্ এবং রন্থলের এই সব বিধান নারীজাতির মর্ধাদাকে যে কতদূর 

বাড়াইয়! দিয়াছে, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার . অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম 

নারীর সহিত একজন অ-মুসলিম নারীর তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই: 
তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই প্রগতির যুগেও অন্য সমাজে নারী 

জাতির দুর্গতির অন্ত. নাই। পতিতা বা অধঃপতিতা নারীর সংখা দেখিলেই 
তাহ বুঝ যাইবে । আজথচ আশ্চর্ষের বিষয়, মুসলিম সমাজে এ শ্রেনীর 

নারী নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ এই ষে, মুসলিম সমাজে এই জঘন্য 
পরিস্থিতি ঘটিবার কোন অবসর নাই। মুনলমান পুরুষ কোন নারীর 
উপর ষত অত্যাচার করুক না কেন, নারীকে কখনও গৃহ বা! সমাজ ত্যাগ 

করিয়া চলিয়া যাইতে হয় নাঃআপন পায়েই সে দীড়াইয়া থাকিতে 

পাবে । পক্ষান্তবে ইসলামে শিক্ষার গুণে কোন পুরুষ কোন নারীকে 

সমাজ হইতে বাহিত্র করিয়! দিবার মত নির্মম হইতেও পাঁরে না, কারণ 

সে কুরআনের বিধানকে ভয় করে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা তার মজ্জাগত। 

এমন কি নারী হবরণের মত এমন জঘন্য পাপ কারের মধ্যেও ইসলাম 

পথভ্রইদিগকে পুণ্য ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। অ-মুসলমান গুণ্ডা 

নারীহরথ করিলে সে নিজে তো অধঃপাতে যায়ই, সঙ্গে সঙ্গে অপহ্ৃতা 

নারীটির সমগ্র জীবনকেও ব্যর্থ করিয়া দেয়; হতভাগিনীর ইহকাল- 

পরকাল ছুই-ই নষ্ট হইয়া যায়। তার সারাজীবন ধরিয়া বাজে শুধু একটা 
ব্যর্থতার স্বর । মহিমময়ী কুলবধূুর মর্ধাদা সে কিছুতেই পায় না। কাজেই 
কোন অমুসলমানের নান্রীহরণের মধ্যে শুধু থাকে পাপ, শুধু থাকে ছলনা, 

শুধু থাকে দর্বনাশের পরিকল্পনা । মনুষ্যত্বের নীমগন্ধও সেখানে নাই--কোন 

কল্যাণ-জিজ্ঞাসা নাই--আছে কেবল পশুজীবনের ঘ্বণিত স্থখভোগের উগ্র 
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কামনা |. কিন্তু মুসলমানের নারী হরণের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ মনুত্যত্ব আছে। 
পাপপথে নামিলেও পুণ্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ আছে। অ-মুসলমান গুগ্ডার 
মত কিছুতেই মে অপহৃতা নাঁব্বীকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে'ন।) সে 
চায় প্রকাশ্য দিবালোকে সমাজ-জীবনের মধ্যে আনিয়া! মাছষের মর্ধাদ! 
দিয়া তাহাকে উপভোগ করিতে । বাহিরের সকল জ্রকুটি এবং সকল বাধা- 
বিপত্তির মধ্য দিয়া সে যখন কোন পতিতাঁকে বা কোন অপহ্বতা নারীকে 

বিবাহ করিয়া তাহাকে গৃহিণীর গৌরবময় আসনে অধিষঠিত কবে, তখন 
একটা অবল মন্গয্যত্ই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সে নিজেও বাচে, 
গারীটিকেও বাচায়। একট! নারীর ব্যর্থ জীবন যখন এইরূপে সার্থকতার 
ফলপুষ্পে পল্লবিত হইতে দেখি, তখন অন্তরের সকল শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় 
সেই “গুগ্ডার” পদতলে, আর মনে জাগে সেই মহাপুকষের শিক্ষা ও আদর্শের 
কথা- বাহার জন্য এমন জঘন্ত পাপকার্ষের মধ্য দিয়াও এতবড় কল্যাণ সম্ভব 
হয়।৬ 

মাতৃভক্তিতে 

“বেহেশত জননীর চরণ-তলে অবস্থিত”- এই অমর বাণী হযরত 

মুহম্মদের মাতৃজাতির প্রতি শ্র্ধা-ইহাঁ অপেক্ষা আর অধিকদুর অগ্রসর 
হইতে পারে কি? মাতাপিতাকে সেবা করিবার স্থযোগ তীহাত্র জুটে 

নাই, তবু আপন মৃত জননী এবং দুধ-মা হালিমার প্রতি তিনি যে-ব্যবহ!র 

দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পরিণত বয়সে 
হযরত একবার বিবি আমিনার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহার কবর 
জিয়ার করিয়াছিলেন এবং নীরবে অশ্রবর্ণ কক্িয়াছিলেন। ছুধ-মা 

* এখানে কেহ যেন ভুল নখ বুঝেন। আমর] এই কথা দ্বার কিছুতেই নারীহুরণ 

বা গ্রগামীকে সমর্থশ করিতেছি ন। ইসলামে নারীহরণ বা ধ্যভিচার মহাপাপ এবং 

এর জন্য শান্তিও খুব কঠোর। তা ছাড়! গুগার্দিগের কোন তারতম্য নাই--জাতিভেদ 

নাই; গুণ! চিরকাল গুণ্ডাই। কোন মুললিম যদি গুগডাঁমি করে, তবে সে ইসলামের 

বেইজ্জতি করে! কাজেই সমাজের উচিৎ কঠোর হস্তে গুগাদিগকে শার়েত্বা কর।। 

গুণ্াদিগকে এই তুলনামূগক সম!লোচনার মধ্যে পাঠক শুধু ইসলামের কল্যাণরপই 
দেখিবেন। গুগ্ডাদ্দিগকে সমর্থন করিবেন ন1। 



৫০৫ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিন! ? 

হালিমার প্রতিও তাহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। একবার হালিম! মদিনায় 

হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, হষরত তখন সভাসদ্বৃন্দের 

মধ্যে বসিয়া ছিলেন। হালিমাকে দেখিতে পাইয়াই তিনি সসম্রমে উঠিয়া 
দাড়ান এবং তীহার বসিবার জন্য নিজের শিরস্ত্রাণ বিছাইয়া দেন, সঙ্গে 
সঙ্গে সকলের নিকট পরিচয় দেন: “ইনি আমার মা।” হালিমা ঘতর্দিন 

জীব্ত ছিলেন, ততদ্দিন তিনি তাহাকে নানাভাবে সাহাষ্য করিয়া আসিয়।- 

ছেন। হোনায়েনের যুদ্ধে তাহার দুধ-বোন শায়েমার খাতিরেই তিনি ৬০০০ 

বন্দীকে বিনাপণে মুক্তিদান করেন । 

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি অন্যান্ত যে-সব উপদেশ 

দিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য £ 

“পিতার সন্তোষই আল্লার সন্তোষ, পিতার অসস্তোষই আল্লার অসন্তোষ |” 

মাতাপিতা মারা গেলেই ষে তাহাদের প্রতি কর্তব্য বা বাধ্যতার শেষ 

হয়, তাহা নহে। “তাহাদের আত্মার মুক্তির জন্য পুত্রকে প্রার্থনা করিতে 
হইবে, এবং তাহাদের নামে দান খক্রাত ও পুণ্যকার্য করিতে হইবে”. 
ইহাই হযরতের আদেশ । 

পাম্য-স্ছথাপনে 

মানুবে মানুষে ভেদাভেদ মানব জাতির এক চিরস্তন অভিশাপ । অতি 

প্রাচীনকাল হইতেই আর্ধঅনার্ধ ক্রাঙ্গণ-শূত্র, স্পৃশ্ঠ-অস্পৃশ্ত, প্রেবিয়ান- 

পৈদ্রিসিয়ান, শরীফ-আতরাফ-- ইত্যাদি ভাবের নানা টবষম্য চলিয়া 
আসিতেছে। মুষ্টিমেয় কতিপয় উচ্চবর্ণের মানুষ সমাজের কোটা কোটা 
মানুষকে উপেক্ষিত ও নিগৃহীত করিয্া! রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় মানুষও 

এমন নির্বোধ যে, উচ্চবর্ণের সেই মনগড়া বিধানকেই যুগযুগাস্ত ধরিয়া 
ভ্রান্ত সত্য বর্পিয়া গ্রহণ করিয়া আমিতেছে। কে কবে কাহাকে শৃত্র 

বলিয়া ছাপ মারিয়া দিয়াছে. কে কবে কাহাকে মন্দিরে ঢুকিতে দেয় 

নাই, কে একবে কাহাকে অস্পৃন্ত করিয়া রাখিয়াছে, আর যায় কোথায়! 

ঘুগযুগ ধরিয়া দে তাহাই মানিয়া চলিবে! বুদ্ধির এমন দৈন্ত, মনের 

এমন ভীরুতা আর দেখা যায় না। এই অন্তায় বিধান মানবজাতির 

প্রগতির পরথে- মন্ত বড় এক বাধা। ইহারই ফলে কোটী কোটা মানুষ 
৬৯২ 
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নিজদিগকে স্বণা, অস্পৃশ্ঠ, শক্তিহীন ও অপদার্থ মনে করিয়া ব্যর্থ জীবন 
লইয়া জগৎ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে । সেই অবজ্ঞাত বিরাট শক্তিকে 

কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের, জাতির এবং জগতের কী মহাকল্যাণই না সাধিত 

হইতে পারিত । 

মানবাত্মার এই গুরুলাঞ্চনায় জগতের কয়জন মহাপুরুষের প্রাণ 

কাদিয়াছে? হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে কি পাশ্চাতা, কি প্রাচ্য, 
কোন দেশেই এই অত্যাচারিত পদর্দলিত মানুষের জন্য কেহ কখনও সভ্য- 

কার ব্যথা অনুভব করেন নাই । সব মানুষই যে আল্লার চোখে সমান, সৰ 

মানুষেরই ধর্মীয় ও কর্মীয় অধিকার ষে সমান, সব মানুষই যে পরস্পর ভাই- 

ভাই এ কথা শুধু একজন মহাপুরুষই বলিষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন-_- তিনি 
সুহন্মদ । শুধু সুখে বলেন নাই, আপন জীবন দ্বারা কাধতও দেখাহয়। দিয়] 

গিয়াছেন। বস্ততঃ ইসলামের সাম্য এত স্থপরিচিতত ষে নৃতন করিয়া তাহার 

পরিচয় দ্বেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই । ভিখারী-স্থলততান, বাজা-প্রজা, 

ধনী-নির্ধ সকলেই এখানে সমান। কোন শুদ্র-মুসলমান কুরআন পাঠ 

করিলে কেহ তাহার কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া! দিবে না; কোন পারিয়া- 

মুনলমান মসজিদ্দে ঢুকিলে কেহ তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়! দিবে না । 

নামাষের সময় কোন ভিখারী ষঘদি আগে আসিয়া সামনের কাতারে দাড়ায় 

আর তাহার পরে দি দ্বেশের বাদশাও মসজিদে নামাষ পড়িতে আসেন, 

তবু ভিখারীকে আসন ছাড়িয়া পিছনে হটিয়া আসিতে হয় না, স্থলতানকেই 

[ভখাবীর পিছনে দাড়াইয়া নামষ পড়িতে হয়। এক পংক্তিতে বসিয়! 

সব মুসলমান খানা খাইতে পারে, তাহাতে কাহারও “জাতি” যায় না। 

কোন শুদ্রমুসলমনি যদি কোনো ধর্মোৎসব করে, তবে দেশের বাদশা গিয়। 

নিজ হস্তে তাহার মাথ। কাটিয়া আসেন না। সমস্থত্রে গ্রথিত ফুলমালার 

মত ছোটবড় সকল মুসলমানই এক হইয়া প্রকাশ পায় । 
সানষে মানুষে এতবড় সাম্য জগতে আর কোনো ধর্মে নাই । 

ক্রীতদাসের মুক্তিদালে 

ক্রীতদবাস-সমস্তা মানবেতিহাসের এক বড সমশ্তা। হযরত এ পমশ্তার 

ষে সমাধান করিয়া গিয়াছেন তাহা একেবারে চূড়াস্ত। এতব্রাহিম লিঙ্কন 

এবং বুকার ওয়াশিংটন ঘাস-ব্যবসায় তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আজ জগতের 
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সর্বত্র পূজিত হইতেছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি; হযরত মুহন্মদ ক্রীত- 

. দীসের সহিত যে-ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সম্ধদ্ধে যে-আদর্শ 

রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক কণাও কি পাশ্চাতা জগ কার্ষে পরিণত কবিতে 

পারিয়াছে? দ্রাসগ্রথা তুলিয়া দেওয়াই বড় কথা নয়, ঝড় কথা 

হইতেছে দাসত্বকে তুলিয়া দেওয়া। এব্রাহাম লিঙ্কন, অথবা বুকার ওয়াশিংটন 

কি.কোন কাফী ক্রীতদাসকে আপন পালিত পুত্র করিয়াছেন? আপন 

ফুফাতো বোনের সহিত কোন হাবশী দাসকে বিবাহ দিয়াছেন? একস 

খানাপিনা করিয়াছেন? নামায পড়িয়/ছেন? তাহাকে কি কোন ফুদ্ধের 

সেনাপতি পদে ব্রণ করিয়াছেন? অথবা কোন ক্রীতদাসকে কি নিজে 

বিবাহ করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে বলিব: এত খড় 

আড়ম্বরের মধ্যেও লুকাইয়া আছে একটা! নিষ্ঠুর ছলন। ও ভণ্তামী। এর নাম 

আর যাই-কিছু হউক, মানবপ্রেম নয়। দাসদাসীর ক্রয়বিক্রয় বন্ধ হইলেই 

দাসদাসীদের মর্গাদা বাড়ে না) একসঙ্গে খাওয়া-পরা করিলে, রক্তের 

সম্বন্ধ স্থাপন করিলে অথবা তাহাদের উন্নতির সকল পথ খুলিয়। দিলে "তবেই 

হয় তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ। 

হযরত দেখিয়াছিলেন, পনস্ম্পদের সম্ব্টন ব্যবস্থা . € ০০৮- 

01801008010 01 9621) ) যখন সম্ভব নয়, তখন দাসদাসপীর প্রথ! 

জগত হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবার কোন আশা নাই। সংগতি 

সম্পন্ন লোকেরা বাড়ীতে দাসদাসী ব্াখিবেই। নিঃস্ব দরিদ্র নরনারীর 

পক্ষে এ-প্রথ! থাকারও প্রয়োজন) না থাকিলে তাহাদের অন্ন-সংস্থানের 

ব্যবস্থাই বা কেমন করিয়া হইবে | কাজেই, দাসদাসীপ্রথা কোন্ ক্রমেই 

অকল্য।ণকর নয়! ইহা! না থাকিলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া পড়িত। 

এই উন্নত সভ্যতার দিনেও দাসদাসীপ্রথা৷ একেবারে রহিত হইয়া যায় নাই। 

প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোকই দাসদাসী রাখিয়া বহু কাজ করিতেছেন। যাহার 

 দবাসপ্রথা তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া বাহবা লইতেছেন, সেই ইউরোপ ও 
আমেরিকাতেও দাসপ্রথা রহিত হইয়া যায় নাই। তবে তাহাদের সর্ধাদার 

প্রচুর উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রম্থলুল্লারও লক্ষ্য ছিল তাহাই । 

দাস্দাসীর মর্ধাদা-দান এবং শ্রমের মর্ধাদা-দানই ছিল তাহার উদ্দেস্ট। 

কাজেই হযরত মৃহম্মদ দাসপ্রথা একেবারে তুলিয়া দিবার খেয়াল ন! করিয়া 

উহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। দাসের মুক্তিই হইতেছে দাসপ্রথা 
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নিবারণের চরম ব্যবস্থা । হযরত মে আদর্শ কী স্থন্দরভাবেই না দেখাইয়া 

পিয়াছেন। 

বস্ততঃ ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছ্দেসাধন যর্দি কেহ করিয়া থাকে, তবে 

সে ইসলাম; ঘর্দি কেহ তাহাদের দরদী বন্ধু থাকেন, তবে সে হযরত 

নুহুন্মদ | 

যুদ্ধ-বন্দী হইতেই দাসপ্রথার হষ্টি। অতএব, এই বন্দীদিগের প্রতি কিরূপ 

ব্যবহার করিতে হইবে তাহাই হইল ক্রীতদাস-সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা ৷ এই সমস্তার 

সমাধানকলে কুরআন কী বিধান দিয়াছে, দেখুন £ 

“যখন তোমর। অবিশ্বাসী দিগের মুকাবেলা করিবে, তখন তাহাদের ঘাড় ভাংগে। 

(যুদ্ধ কর ) যতক্ষণ না তাহারা পরাজিত হয়, এবং বন্দী কর; তারপর 

তাহাদিগকে ( বন্দী দিগকে ) হয় অন্গ্রহ করিয়া ( বিনাপণে ) অথবা মুক্তিপণ 

লইয়1 ছাড়িয়া! দাও--ষে পর্যস্ত যুদ্ধ না থামে ।” 
--(৪*%8৪) 

বন্দীদিগের সম্বন্ধে ইহাই আল্লার বিধান। একবার বন্দী হইলে 
আজীবন দাস্দাসীরূপে প্রভুর অধীন থাঁকিতে হইবে-ইহা ইসলাম নিষেধ 

করিতেছে । যে-পর্যস্ত যুদ্ধ চলিবে, কেবলমাত্র সেই পর্ধস্ত বন্দীদিগকে 

'আটক বুঁখা চলিবে, তারপর হয় তাহাদিগকে অন্নগ্রহ করিয়া বিনাপণে 
ছাঁড়িয়! দিতে হইবে, নয় তো মুক্তিপণ লইয়া মুক্তি দিতে হইবে। এরূপ 

হইলে আর দাসপ্রথা রহিবে কোথায়? এইখানেই ইহার মুলোচ্ছেদ হইয়। 
গেল নাকি? ্ 

কুরআনের এই বিধানকে হযরত নিজের জীবনে কিরূপ রূপ দিয়াছেন, তাহাও 

দেখুন : 

(১) হোনায়েনের যুদ্ধে ৬০০০ শত্রু বন্দী হইয়াছিল, হযরত বিবি হালিমার 
পুণ্স্থতির মধাদ। রক্ষাকল্পে সকলকেই (বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন । 

(২) একটি খগ্ডযুদ্ধে একশত ঘর বনি-মুস্তালিককে বন্দী করা হইয়াছিল? 
হযরত তাহাদ্িগকেও বিনাপণে ছাড়িয় দিয়াছিলেন। 

(৩) বদর যুদ্ধে ৭ জন কোরেশ বন্দী হইয়াছিল। হযরত তাহাদের 
অনেককেই বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন ; কাহারও কাহারও নিকট হইতে 
তাহার্দের সামর্থ্যান্থলারে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কেহ বা মুক্তিপণের 

বিনিময়ে মদিনাবাসীদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিয়াই মুক্তিলাভ করিতে: 
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পারিয়াছিল। তা ছাড়া ধতদিন তাহার! মদিনাবাসী দিগের হস্তে বন্দীজীবল 

যাপন করিয়াছিল. ততদিন তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর! হইয়াছিল? 

বন্দীদদিগকে প্রত্যেক বাড়ীতে বিভক্ত করিয়1 দেঁওয়] হইয়াছিল এবং সেখানে তাহার 
সম্মানিত অতিথির মতই ব্যবহার পাইয়াছিল। অনেক সময় গৃহ্বামী শুফ থেজুর 
খাইয়] বন্দীদিগকে রুটি খাইতে দিতেন, এ কথা বন্দীগণ নিজমুখেই স্বীকার 

করিয়াছেন । 

বন্ততঃ হযরত জীবনে কোনদিন কোন বন্দীকে ভ্রীতদ।স করিয়া রাখেন নাই, 

স্বাধীন মানুষের সমস্ত অধিকার তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন । 

ভান সাধনায় 

জ্ঞান-সাধনার প্রতি হযরত মুহম্মদের ছিল অপরিসীম আগ্রহ । পূর্বেই বলিয় 
আসিয়াছি ; ইসলামের সর্বপ্রথম বাণীই হইল £ পাঠ কর । কাজেই জ্ঞানচর্চাই 

যে হইবে জঞাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে কথা বলাই বাহুল্য । এক কথায় বলিতে 

গেলে ই বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলই হইতেছে কুরআন । হযরত মুহম্মদের 

আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত রহস্যকে ছুজ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় বলিয়া 

বিশ্বাস করিত এবং গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদিকে দ্েবতা-জ্ঞানে পুজা করিত। কিন্ত 

ইসলাম সর্বপ্রথম ঘোষণ। করিল £ সমস্ত জড়প্রকৃতি মানুষের আয়ন্তাধীন। কুরআন 

বলিতেছে £ 

“এবং তিনি (আল্লাহ) নিজ নিজ কক্ষপরিভ্রমণকারী স্ুর্য ও চন্দ্রকে 

তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং অধীন করিয়াছেন দিবা ও 

রাত্রিকে |” ৃ --( ১৪ £ ৩৩) 

এই গুপ্ত মন্থই হইতেছে বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাগ্ারের কুধিম্বরূপ। 

এই সত্য জানিবার পর মানুষের কৌতুহলী মন গ্রহে-গ্রহে তাবায়-তারায় সন্ধানী 
মত ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছে, ফলে বিজ্ঞান-জগতের অনেক রহস্য আজ আমর] জানিতে 
পারিয়াছি এবং নৈসগিক অনেক শক্তিকেই কাজে লাগাইতেছি। কাল যাহার! 

দেবতা ছিল, আজ তাহার আমাদের পায়ের ভৃত্য হইয়াছে । ইসলাম যদি 

'এই গোপন কথাটি না বলিয়া! দিত, তবে মাস্থুষ হয়ত চিরদিনই বহিঃপ্রকূতিকে 

ভয় ও ভক্তিতে দূর হইতে শুধু নমস্কার করিয়াই নিজেদের কর্তব্য পালন 

করিত। 
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জ্ঞানসাধনার সম্বদ্দে হযরতের বাণী একেবারে অতুলনীয় । তিনি 
বলিতেছেন £ 

“জ্ঞানান্ুসন্ধানের জন্য যদি সদর চীন দেশ পর্যস্তও যাইতে হয় যাও! 
“জ্ঞান-সাধকের দৌয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিজ্র |” 

“জ্ঞান-সাধনার জন্য যে ঘরের বাহিরে হয় সে আল্লার পথে চলে ৷” 

“এক মুহুর্তের গ্ানচিন্তা সহম্র রজনীর তান অপেক্ষা শ্রেয় |” 

“প্রত্যেক মুনলিম নরনারীর পক্ষে জ্ঞানশিক্ষী করা ফরজ |” 

জ্ঞানলাভের জন্য শিষাবুন্দের প্রতি হযরতের ট এম নির্দেশ । 

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, ব্দর-বুক্ষে যে সমস্ত কোরেশ বন্দা হইয়াছিল 

তাদের মধ্যে হখরত কাভাকেও খিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেশ, কাহারও 

% 

নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রতণ করিয়াছিলেন! কিন্ধ যাহারা লেখাপড়া জনিত, 

তাহাদের 'নকট হইতে ভিনি কোণ পণ গ্রহণ করেন নাই । ৮৪৪ নিনিময়ে 

(তিনি এই' নির্দেশ দিয়াছিলেন ফে, গ্রতোক বন্দী দশজন মদ্রিনাব!সী মুসলিম 

বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়। দিনে । জ্ঞানাজনাগের এ এব আনব 

দুষ্টা্ত নতে (ক? 

পরুধতবকালে এহ মহাপুরূখের 'শবৃবুন্দই বিশ্বে জানভাপ্তার লু? করিয়। কত 

অমুলা রও সংগ্রহ করিগ্াছিলেন এবং শিজেরাও কত মৌলিন: অবদান বাখিয়া 

গিবাছেল, সে কথা ইতিহাস বলিনে। 

আল্লার তি হিষরঙায় সা 

জাল্লার প্রতি নির্ভরতা হযরতের জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

অনেক মহাপুরুষেরই ভগবদ্তক্তিন কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু হযরত 

মুহম্মদের ম্যায় এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। আল্লা-প্রেমে এ জীবনের 

আগাগোড়। মগ্ডিত: ইসলামের টবশিষ্টাই হইতেছে আল্লাহতালার ইচ্ছায় 

সম্পূর্ণ আত্মসমদ্ণ করা সুখে-ছুখে,। অম্পদে-বিপদে তিনিই আমাদের ঞ্ব 
লক্ষ্য । এই আদর্শের পরিপুণ বিকাশ দেখিতে পাই আমরা হযরতের জীবনে । 

মহাপুরুষের সমগ্র জীবন নিবেদিত হইয়াছিল তাহার সেই পরম-প্রতুর, 
উদ্দেস্টে। আল্লার প্রতি কী গভীর তার বিশ্বাস ও নির্ভরতা! আল্লার 
আদ্দেশ পালনে কী তৎ্পর্তা। আস্থক দুখ, আস্থক বিপদ, আন্বক 

উতৎ্পীড়ন, আস্মুক মর্ণ--আলাঝ জন্য তিনি সমস্তই খরণ করিতে প্রস্তত।, 



৫১১ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছলেন কনা? 

যেদিন হইতে তিনি লত্যপ্রচারের আদেশ লাভ করিলেন, সেইদিন হইসে 

জীবনের শেষমুছর্ত প্বস্ত তিনি সর্বদাই আল্লাগতপ্রাথ ছিলেন। স্থথে- 
ছুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শয়নে-স্বপনে, জীবনে-মরণে কখনও তিনি আলাকে 

ভুলেন নাই। কোরেশগণ শত প্রকারে তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়াছে, 
উৎ্পীড়ন করিয়াছে, কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, তবু মহাপুরুষ তাহার 

আপন সত্যে অটল হইয়া দ্ীড়াইয়া আছেন। স্পষ্টাক্ষরে তিনি ঘোষণা 

করিতেছেন £ “তোমরা ষদি আমার এক হাতে চন্দ্র॥+ অপর হাতে স্ব 

আনিয়া দাও, তবু আমি আমার সত্যপ্রচারে ক্ষান্ত হইব না।” মহাপুরুষ 

সদ্দলবলে বন্দী অবস্থায় সংকীর্ণ গিরি-সংকটের মধ্যে বাস করিতেছেন, 

আনাহাত্রে ও পিপাসায় সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত-_-তবু তিনি আল্লাকে ছাড়িয়। 

মানষের সহিত সদ্ধি করেন নাই। মহাপুরুষ দেশত্যাগ করিয়া তায়েফে 

প্রচার করিতেছেন, পাষণ্ডের! লোগ্রনিক্ষেপে তাহাকে জর্জরিত করিয়া 

ফেগিতেছে, তবু তাহার পবিস মুখ হইতে আল্লারই মহিমা ক্ষরিত হুইতেছে। 

কোরেশ:ধগের অত্যাচারে হযরত দেশত্যাগ করিতেছেন, গিরিগুহায় আবু- 

বকর ও তিনি আশ্রয় লইয়াছেন, শক্ররা দেখিতে পাইয়া ধাইয়া আসিতেছে । 

আবুবকর বিচলিত হইয়া বলিতেছেন ; “কী গাঁতি হইবে আমাদের ! 
আমর। যে মাত্র দুজন” হযরত তৎক্ষণাৎ এশান্ত চিত্তে আবুবকরকে 

মহ তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন £ তুমি ভূল করিতেছ আবুবকর, আমরা 

দুজন নহ--তিন জন। ওহদ-ময়দানে যুদ্ধ হইতেছে, হযরতের জীবন- 
সংশয় £ দাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শত্রুর তরবারি মন্তকে পড়িয়াছে, তবু কোন 
লক্ষচাত নাই- পরম নির্ভাবনার় তিনি আপন কর্তব্য পালন করিয়া 
যাইভেছেন । মহানবী বৃক্ষতলে খুমাইতেছেন, শক্র সেই স্থযোগে শাণিত 
৩পবার উত্তোলন করিঘ়্া বলিতেছে £ “মুহম্মদ এখন তোমাকে কে রক্ষা 

করে?” হধরত মেই তরবারির নিম্ন হইতেই অকম্পিত কে বলিতেছেন 

“আল্লাহ!” অমনি ঘাতকের হাত হইতে তরবারি খসিয়৷ পড়িতেছে। 
মহাপুরুষ ইছদিনীর দত্ত বিষ পান কবিতেছেন | একই বিষে বশর প্রাণতাগ 

করিতেছেন, তবু হযরত তখনও এই বিশ্বাসে অটল হইয়া আছেন ষে, 
আলার ইচ্ছায় এই অবস্থাতেও তিনি বীচিয়া যাইবেন। এমনিভাবে 
লার রাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ব্লাইয়া দিয়া তিনি আল্লার বাণী প্রচার 
করিয়াছেন। চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হইতেছে, সেখানে তিনি দক 



বিশ্বনবী ৫১২ 

যাইতেছেন না) নিজের দৌধক্রটি বা অক্ষমতার কথা ভাবিয়া আল্লারই সাহাব্য 

প্রার্থন] করিতেছেন। আবার সত্য যখন জয়যুক্ত হইতেছে, তখনও তিনি 

সমস্ত সফলতা আল্লাতে সমর্পণ করিতেছেন। কর্তব্য পালন করিয়্াও 
তাহার মনে হইতেছে-_হয়ত বা কোথাও কোনও ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। 
মীনা-প্রাস্তরে টীাড়াইয়া তাই তিনি সমবেত লক্ষ লক্ষ ভক্তবুন্দকে জিজ্ঞাস! 

করিতেছেন £ “আমি কি আল্লার বাণী তোমাদের নিকট পৌছাইয়? দিতে 

পারিয়াছি?” সকলে সমন্বরে বলিতেছেন: নিশ্চয়ই !” দ্ভখন মহা- 

পুরুষ কাতরকঠে বলিতেছেন ; “প্রভু হে, সাক্ষী থাকো, ইহারা বলিত্তেছে 
-আমি তোমার বাণী ইহাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি।” ভ্ভারপর 

মৃত্যুশষ্যায়। কী চমত্ক।র সন মহাপ্রয়াণ! “হে রফীকৃই-আল!!-_ 

হে আমার পরম বন্ধু, তোমার কাছে”-****০*** ইহাই বলিতে বলিতে তিনি শেষ- 

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । এমনি চমৎকার তীহার জীবন! ইহার প্রারস্ভও 

যেমন মধুর, অবসানও ঠিক তেমনি মধুর । 

ক্ষমায় 

ক্ষমা ছিল হযরতের চরিত্রের প্রধান ভূষণ। কোরেশ, ইহুদী ও অন্তান্য 

বিধ্মীরা কতভাবেই না তীহাকে নিরধাতন করিয়াছে, কিন্ত মহাপুরুষ 

সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন। জীবনে কোনদিন কাহারও উপর দ্ষিনি 

প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই । অত্যাচারীদের অপরাধ যে অজ্ঞানকৃত, এই 

মনোভাবই তিনি সর্বঞ দেখাইয়া আপিয়ছেন। তাহাদের কোন অপরাধ 

গ্রহণ করা! তো দূরে থাকুক, পাছে তাহার্দের উপর আল্লার কোন অভিশাপ 
নামিয়া আসে, এই ভয়ে তিনি তাহাদের হইয়! আল্লার কাছে মার্জনা চহিয়া- 

ছেন। মহাপুকুষের সমগ্র যুদ্ধ নিগ্রহের উদ্দেশ্যই ছিল সদংশোধনমলক-_ 

প্রতিশোধমূলক নয়। তাহা না হুইলে মনক্কা-বিজয়ের পর ছিনি তাহার জ্ঞানী- 
দুষমনদিগকে অমনভাবে ক্ষমা করিছ্ে পারিভেন না। আমর ভীহার ক্ষমার 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি : 

(১) ওয়াশী নামক একজন কোরেশ বীর হামজাকে হত্যা! করিয়াছিল । মক্কা. 

বিজয়ের পর সে শান্তির ভয়ে নানাম্থানে পলাইয়া ফিরিতেছিল, হযরত ভাহছ্?কে 

অভয় দিয়া ফিরাইয় আনিয়াছিলেন । 



মুহম্মদ “মুহম্মদ? ছিলেন কিনা ? 

(২) আবুস্থফিয়ানের মত শক্রকেও হযরত ক্ষমা করিয়াছিলেন । শুধু তাই 
নয়, তাহার স্ত্রী হিন্দা, যে নাকি বীরবর হামজার হৃদপিণ্ড চিবাইয়া খাইয়াছিল, 
তাহাকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন । 

(৩) সাফওয়ান ছিল হযরতের অন্যতম প্রধান শক্র। মকাবিজয়ের 

পর মে জেদ্দায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। হৃষরত তাহা জানিতে পাবিয়। 

নিজ মাথার পাগড়ী পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে অভয় দাঁন করিয়া! ফিরাইয়া 

আনিয়াছিলেন । 

(৪) আবুছুল্লাহ্-বিন্উবাই ছিলেন মদিনায় হযরতের প্রধান শক্রু। কিন্ত 

হযরত কোনদিন তাহাকে কি বলেন নাই। আবছুল্লার মৃত্যুকালে হযরত 

তাহার কাফনের জন্য নিজ দেহের চাদর পাঠাইয়| দিয়াছিলেন । 

(৫) তায়েফবাসীর। হষরতকে ষে এত নিধাতন করিয়াছিল, তবু হষযর 

কোনধিন তাহাদিগকে কোন শাস্তি,দেন নাই। তায়েফবাসীদ্দিগের প্রতিনিধিসংঘ 

যখন মদ্দিনায় হযরতের সংগে দেখ! করিতে গিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে 

হষরতের অংগে আঘাতকারীদেরও ছুই-একজন ছিল। কিন্তু ক্ষমাস্থন্দর 'মহামানব 

নেকথা একটুও মনে রাখেন নাই, পরম আদরে তিনি তাহাদিগকে মসজিদ-প্রাংগণে 

শান দান করিয়াছিলেন । 

(৬) বিবি আয়েষার চরিত্রে থে সমস্ত লোক কলংক-কালিমা লেপন 

করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মিস্ত৷ ছিল অন্যতম । হযরত তাহাকেও ক্ষম 

করিয়াছিলেন 

(৭) শেব গিরি-সংকটে যে সময় হযরত বন্দী-অবস্থাশব কাল কাটাইতে- 

ছিলেন, তখন মক্কায় ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দেয়। আবৃক্ফিয়ান ইহাতে 

বিচলিত হইয়া হযরতের নিকটে উপস্থিত হয় এবং মুসিবং হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত আল্লার নিকট তাহাকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করে। 

হযরত অগ্লান ব্দনে তাহাই করেন; ফলে এই বিপদ হইতে মক্কাবাসীরা 

রক্ষা পায় । 

(৮) মহাপুরুষ কোনদিন কোন শক্রকে অভিশাপ দেন নাই, অথবা 

আল্লার কাছে ফরিয়াদ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চান নাই। শক্র- 

দিগের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া অনেক সময় কোন কোন সাহাবী তাহাকে 

আল্লার নিকট ফরিয়ার্দ করিতে বলিয়াছেন এবং যাহাতে শক্রকুল ধ্বংস 

হইয়া যায়, এই অভিশাপ দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু দরদী নবী কোনদিন 
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তাহা করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন £ “অভিশাপ দিবার জন্য আমি আমি নাই, 

মান্ধষের কল্যাণ করিবার জন্য অ!সিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি প্রার্থন। করিস্াছেন, 

“হে আল্লাহ্, অজ্ঞ পথভ্রান্ত মান্থুবকে তুমি ক্ষমা কর ।” 

এইরূপ অসংখ্য ক্ষমা ও মহত্বের দৃষ্টান্ত মহাপুরুষের জীবনকে মহিমামপ্ডিত 

করিয়া রাখিয়াছে | 

হ্যায়বিচারে 

এইখানে হুধরতরকে ভুল বুঝিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কেহ যেন 

মনে না করেন যে, হযরত ছিলেন শুধুই করুণা ও ক্ষমার প্রতীক এবং 
কামক্রোধলো ভমোহমদমাত্সধের অতীত । তাহা ঠিক নয়। মানুষের সকল 

প্রবৃত্তিই তীহার মধ্যে ছিল এবং ভিনি সবগুপিকে লইয়াই তাহার জীবন-শিল্প 

রচনা করিয়াছিলেন । সব প্রবৃত্তিকে বজায় রাখিয়া মান্ধ-বেশে কিনূপ 

করিয়। পথ চলিতে হয়, তাহাঁরই আদর্শ দেখানোই তে। ছিল হযরতের প্রধান 

লক্ষ্য । সব প্রবৃত্তিই আল্লার দেওয়া, কাজেই প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে, 

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । জগতের কোন বস্তই আল্লাহ অনথক যি 

করেন নাই। প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা আছে ; তবে 

তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং প্রক্রিয়া জানা চাই। এমন যে সাপের বিষ, 

তাহাও অমৃততুল্য হইতে পারে-যদি ইহার মাজা এবং গ্রহণ-পদ্ধতি জান! 

ষায়। মানুষের প্রবৃপ্তিনিচয়ও ঠিক সেইরূপ । ষ্থাযষোগ্যভাবে উহাদ্দিগকে 

ব্যবহার করিলে উহাদের দ্বারা পরভৃত কলাণ সাধিত হইতে পারে। প্রবৃত্তি- 

(নচয়ের শুদ্িকরণ 56111072010) তাই আমাদের প্রয়েজন । কোন 

প্রবুত্তিকে একেবারে দমন করিয়া দেও সহজ, কিন্তু সবগুলিকে সোজা 

পথে চাপানো কঠিন । হযরত এই অসাধ্যই সাধন করিয়াছিলেন | 'কামিনী- 

কাঞ্চন" পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যালী সাজিয়া তিনি বনে যান নাই, বা অহিংসা 

পরমধম বলিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন নাই । সমস্ত প্রবৃত্তিকে তিনি শুদ্ধ করিস 

লইয়াছেন। কামুক শ্দ্ধ কবিশে আমরা পাই প্রেম 3 ক্রোধকে শুদ্ধ করিলে 

পাওয়া যাস তেজস্বিতা। লে(ভকে শুদ্ধ করিলে সে হয় তখন আকাজ্ষা, 

মোহকে শুদ্ধ করিলে পাওয়া যায় মায়ামমত! ও আকর্ষণ, ম্দকে 

শুদ্ধ করিলে সে হয় নিষ্ঠা ব! ওন্য়তা, আর মাৎসর্ধকে শুদ্ধ করিলে পাই 

আমরা ন্ুস্থ প্রতিদশ্বিতার মনোভাব । হযরতের জীবনের আমর] প্রবৃত্তি- 



৫১৫ মুহম্মদ “মুহম্মদ ছিলেন কিনা? 

নিচয়ের এই খাঁটি রূপেরই পরিচক্ন পাই। তাইত আমরা দেখিতে পাই, 

একদিকে যেমন তিনি অতি বড় শক্রকেও ক্ষমা করিতেছেন, অপরদিকে 

তেমনি অন্যায়ের খাতিরে কাহারও প্রাণদণ্ডের বিধান দিতেছেন; বিধর্মীরা 

সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে রোধ করিবার 

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন ; ইহুদীর1 বড়ঘন্ত্র করিতেছে, তিনিও তাহা" 

দিগকে শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপে বৃহত্তর কল্যাণের 

উদ্দেশ্টেই তিনি শত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন । অন্যায় করিয়া কোথাও 

তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই ' চিরদিন তিনি ন্যায়ের মধাদা রক্ষা 

করিয়া চলিয়াছেন। ষে'ইহুদিনী জয়নবকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ক্ষমা 

করিতেছেন, তাহাকেই আবার ন্যায়ের খাতিরে ও আসন্তজণতিক নীতি 

অন্গসারে প্রাণদণ্ডের হুম দিতেছেন । বিবি আয়েষার পুত চব্িত্রে অযথা 

কলংক-দান ব্যাপারে আপন শ্যালিকা হাম্না যখন অপরাধিনী সাব্যস্ত 

হইলেন, তখন বিচারান্থসারে তাহাকেও তিনি শাস্তি দিতে ছাড়েন নাই, 

আবার শান্তি দানের পর মিস্তা, হাসান গ্রভৃতিকে ক্ষমা করিতেও তিনি 

কুষ্টিত হন নাই। হোদায়বিষ্বার সা্ধ হইবার পর আবুজন্দল আসিয়া 

হযরতের শরণাপন্ন হইল, তখন গায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় 

দেন নাই, কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়! দিয়াছেন। ওৎবার বেল।তেও 

তিনি ঠিক একইবরূপ করিপ্লাছেন--তাহাকেও তিনি কোবেশদিগের হস্তে 

সমর্পণ কাঁরয়াছেন। অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসাই ধাহার.জীবন- 

ব্রত ছিল, তিনিই ন্যায়ের খাতিরে আলে।ক-প্রাপ্তকে পুনরায় অন্ধকারে 

ফিরাইয়া দিয়াছেন । বস্ততঃ হযরতের জীবনে এমন কোন ঘটনা রেহ 

দেখাইতে পারিবেন না-যেখানে তিনি 2্টায় ও নীতির মধাদা রক্ষা করেন 

নাই । ্বায়ের অর্থ শুধু ক্ষমা-_শ্তধু করুণ নয়, কগোরতাও তাহার মধ্যে আছে; 
অপরাধীর শাাম্তবিধানও তাহার মধ্যে আছে। হযরত এইবপ ন্যায়েরহ পক্ষপাতী 

ছিলেন। 

বদান্/তায় 

দান-খয়রাত হযরতের জীবনের আর এক বৈশিষ্ট্য । দুঃস্থ নিপীড়িত, 

মানব্রে সাহাষ্যকল্পে সতত তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। জীবনে কোনদিন 
কোন লোক হযরতের নিকট কিছু চাহিয়া বিমুখ হয় নাই। পাঠক 
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জানেন, বিবি খাদিজার অগাধ ধনসম্পদ ছিল। খাদিজার সহিত বিবাহের 
পর তিনি সেই সমস্ত সম্পদের প্রকৃত অধিকারী হুইয়াছিলেন। এতত্্যতীত 
যুদ্ধ ধনরত্বের এক-পঞ্চমাংশ তাহার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এত ধনদৌলতের 

অধিকারী হইয়াও মহাপুরুষ ছিলেন একেবারে নিরাসক্ত। তীহার 

গৃহের পারিপাট্য ছিল না? অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না, সমস্ত বিলাই্সা 

দিয়! দরদী নবী কোনদিন অনাহারে পেটে পাথর বাঁধিয়া, কোনদিন ফা 

দুইটি খোর্শা খাইয়া জীবন ঘাঁপন করিতেন। হচ্ছা কব্রিলে তিনি পরমন্থুখে 

ভোগবিলাসের মধ্যে বসিয়া দিন কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি 

করেন নাই । প্রচুর অর্থ তীহার হাতে আপিয়াছে বটে, কিন্তু তিন দিনের 

বেশি দে-অর্থ তিনি গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই । একবার শিহ্যবৃন্দের 

সহিত নামাষ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়। গৃহে গমন করেন; 

ক্ষণপরে আবার ফিরিয়া গিয়া নামাষে যোগ দেন। শি্যবুন্দ অবাক হইয়া 

ইহার কারণ 'জজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেনঃ কতিপয় দিনার গতকল্য 

হইতে এখনও আমার বিছানায় পড়িয়া আছে, তাহা আজও বিতরণ কর 

হয় নাই। নামাষ পড়িতে পড়িতে সেই বথা মনে পড়ায় আমি উঠিয়া যাই; 

দিনারগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম । 

এইব্ূপভাবে সারাটি জীবন ধরিয়াই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। 

এমন কি মৃত্যুশধ্যায় থাকিয়াও তিনি দান করিতে ভুলেন নাই। মৃত্যুর 
পূর্বদিন তিনি বিবি আয়েষাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ: “তোমার কাছে যে 

দিনারগুলি বাখিতে দিয়াছিলাম, সেগুলি কোথায়?” আয়েষা উত্তর দিলেন £ 

“আমার কাছেই আছে ।” হযরত বলিলেন, “সেশুপি শীত্র দান করিয়া 

দাঁও।” বলিতে বলিতেই হতচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে 
জ্ঞান হইলে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্দান করিয়াছ কি?” 

আয়ে বলিলেন £ “না, এখনও করি নাই।” তখন হযরত সেগুলি 

আনিতে বলিলেন । আয়েষা তাহ! আনিয়া হযরতের হাতে দিলেন । 

দেখা গেল ছয়টি দিনার । হষরত কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তাহা 
বিতরণ করিয়া দিয়া বলিলেন: “এখন আমার শান্তি হইল। দিনার- 

গুপি রাখিয়া! আমার প্রতৃর সান্নিধ্যে উপনীত হইলে কী লজ্জার কথাই ন৷ 
হইত ।” 

হযরতের নিজন্ব তিনটি ছু-সম্পত্তি ছিল; ফেদাকে একটি, আর ছুইটি 



৫১৭ মুহম্মদ “মুহম্মদ? ছিলেন কিনা ? 

মদিনায় এবং খায়বারে। পূর্বে তিনি তিনটি সম্পত্তিই দরিদ্র্দিগের সাহায্যকল্লে 

ওয়াকৃফ, করিয়া যান; নিজের স্ত্রীদিগের জন্য বিশেষ কিছুই রাখেন নাই । 

মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে কোন ধনরত্ব দেখ! যায় নাই। কোন দাসদাসীও 

তিনি রাখিয়া যান নাই। শুধু তাহার প্রি্ন অশ্ব “ছুলছুল” এবং কয়েকটি যুদ্ধের 

উপকরণ ছাড়া আব কিছুই তাহার ছিল না। তিনি বলিয়া গিয়াছেন : 

“পয়গদ্দরদিগের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই ; যাহা কিছু থাকিবে সমস্তই 

দানের বস্ত |” 

বস্ততঃ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তস্তই হইতেছে যখন জাকাত ( অর্থাৎ 

দরিদ্রদিগের সাহায্যেকল্পে সঞ্চিত অর্থের শতকরা আড়াই ভাগ বিতরণ ), 

এবং কুরআন শরীফে যখন বহুস্থানে দানের মহিমা বিঘোধিত হইয়াছে, 
তখন হযরত দুহম্ম্দ যে আদর্শ দানবীর হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের 

কী আছে। 

জীবে দয়। 

জীব্জস্তর প্রতি-এমন কি তরুলতার প্রতিও--হযরতের দয়ার অস্ত 

ছিল না। তিনি বলিয়াছেনঃ “এই সব পশুপক্ষীদের সম্বন্ধে আল্লাকে 
ভয় করিও । ক্থস্থ অবস্থায় তাহাদের উপর চড়িয়া বেড়াও, সুস্থ অবস্থায় 

তাহার্দিগকে রাখ ।” তিনি বলিয়াছেন £ “একটি স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া 

হইয়াছিলঃ কারণ সে একটি বিড়ালকে বীধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়া 

ফেলিয়াছিল।” তিনি বলিয়াছেন ; “একটি স্ত্রীলোকের গুনাহ আল্লাহ্ মাফ 

করিয়। দিয়াছিলেন, কারণ ০স একটি তৃষ্তার্ত কুকুরকে পানি খাওয়াইয়াছিল 1” 

একদা এক ব্যক্তি অনর্থ একটি গাছের পাতা ছিড়িতেছিল; হযরত 

তাহাকে সেকাজ কারতে নিষেধ করিয়া বলেন: “প্রত্যেক পাতাটি আল্লার 
গুণগান করে |” 

এখানে একটি কথা। অ-মুমলিমের] প্রশ্ন করিতে পারেন: জীবের 

প্রতি যদি হযরতের সত্যিকার দরদই থাকিবে, তবে কুরবানি ও জীবহত্যার 

ব্যবস্থা কেমন করিয়া তিনি দিলেন? জীবে দয়া এবং জীবহত্যার ভিতরে- 

সামণ্ুন্য কোথায়? 
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পূর্বেই বলিয়াছি, ইসলাম ব্যবহার্ধ ধর্ম; এমন কোন বিধান সে কখনও 

দেয় নাই-_-যাহ! মানুষ কার্ধতঃ পালন করিতে পারে না। “অহিংস পরম- 

ধর্ম-তাহার বাণী নয়। উৎকট পশুপ্রীতিও তাহার ধর্মনীতি নয়। সে 

ৰলে : স্থির মধ্যে মানুষ হইতেছে “আশরাফুল মাখলুকাৎ, ১ মানুষের সংরক্ষণ 

এবং পরিপুষ্টির জন্যই আল্লাহ্ অন্যান্ত সব-কিছু স্প্টি করিয়াছেন। নিখিল 

টি তাই মানষকে সেবা করিতে ব্যস্ত । টন্দ্রক্র্য, আকাশ-বাতাস, পশু- 

পক্ষী, আগুন-পানি, তরু-লতা, ফুল-ফল সমস্তই মানুষের উপভোগের জন্য 

স্ষ্টি হইয়াছে । কাজেই আত্ম-সংরক্ষণের জন্ত প্রয়োজন হইলে মানুষ 

ষাহাকে খুশি ভোগ করিতে পারে । এইজন্যই ইসলামে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ 

নয়; প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণিহত্যা পাপ নহে । অবশ্ট বিনা কারণে নিষ্্রতা 

্হাপাপ | 

শ্রমের মধাদা- দানে 

কোন কার্ধকেই হষরত দ্বণ্য মনে করিতেন না। রাখাল সাজিয়। তিনি 

ৰকৃরী চবাইয়াছেন, মজুর সাজিয়। মাটি কাটিয়াছেন, “জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ 

করিয়াছেন, পাঁনি টাঁনিয়াছেন, চামার সাজিয়া জুতা মেরামত করিয়াছেন, 

দজি সাজিয়! জামা সেলাই করিয়াছেন, মেখর সাজিয়! মলমৃত্র পরিফার করিয়াছেন । 
এইরূপে তিনি সকল শ্রমকেই মর্ধাদা দান করিয়াছেন । সংগে সংগে সমাজের 

এই সব নিম্নজরের লৌকদিগের প্রাণে বিপুল বল ও ভরসাও জোগাইয়াছেন। 
অতি নগণ্য লোকও আজ হযরতের জীবন হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারে; 

হযরত ষে তাহাদের মতই শ্রমিক ছিলেন, এই জ্ঞান তাহাদিগকে কর্মে উদ্বদ্ধ 

করে । 

গৃহীরূপে 

সাধারণতঃ মানুষ গৃহ-সংসার পাতিগ়া বাস করে। গৃহ্ধর্ষ বড় কঠিন। 
গৃহীর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। হাসি-কান্না, স্থথ-ছুংখ, আপদ-বিপদ, ঝঞ্াট- 

ৰামেলা প্রভৃতি শত প্রকারের অভিব্যক্তিত্তে এ জীবন ভরপুর । এক এক 

সময় এমন এক একটা সমস্তা আস ঘে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে। 

কী করিবে ভাবিয়া পায় না। হষরতের জীবনে গৃহ্ধর্ষের সব সমন্তারই 
সমাধান আছে। কেমন করিয়া স্ত্রীপুত্রপরিজম লইয়া ঘর-সংসার করিতে 
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হয়, সুখে-ছুঃখে, আপদে-বিপদে কর্তব্য পালন করিতে হয়, সংসারের 

খুঁটিনাটি কার্ধে স্ত্রীকে সাহাষ্য করিতে হয়, কোন্ জিনিসটি কিরূপভাবে 
কখন খাইতে হয়, কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ, কোন্টি হারাম, কোন্টি 

হালাল -ইত্যাদি সব বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। 

কেমন করিয়া গোসল করিতে হয়, চুল ছাটিতে হয়, দড়ি রাখিতে হয়, 

কাপড় পরিতে হয়, ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে হয়, খানা-মেজবানি করিতে হয়, 

অতিথি-সং্কার করিতে হয়, সঞ্চয় করিতে হয়, দান করিতে হয়-_- 

ইত্যাদি ঘত কিছু আমাদের জীবনে প্রায়োজন, সমস্তরই আদর্শ আছে হযরতের 

মধো । এমন কি, মানবজীবনের যে-অংশ অতি গোপনীয়, তাহার সম্বন্ষেও 

দ্িনি স্থম্পষ্ট বিধান দিয়া গিয়াছেন। 

আ্বামিরপে 

হযরত ছিলেন আদর্শ শ্বামী। বিবি খাদিজার সহিত তিনি ২৫ বৎসর কাল 

কাটাইয়াছিলেন। খাদিজা ছিলেন প্রৌঢা, তিনি ছিছুলন যুবক । অথচ একদিনের 
জন্যও তিনি খাদিজার উপর বিরক্ত বা অনন্তষ্ট হন নাই। প্রথম যৌবনের সমস্ত 
অনুরাগ দিয়! তিনি তাহাকে ভালোবাসিয়াছেন। এবং চিরদিন তিনি খাদিজার 

স্থৃতিকে শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া গিয়াছেন। খাদিজার প্রতি কত তাহার সন্্রম, 

কত" তাহার প্রেম। তুরুণবয়স্কা আয়েষার প্রতিই বা কী মধুর ব্যবহার ছিল 
সাহার! শুধু জায়েষ' কেন, কোন স্ত্রীর প্রতিই তিনি কোনদিন পক্ষপাতিত্ব 

কষেন নাই, বা অবজ্ঞা করেন নাই, সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসিয়'ছেন, শ্রদ্ধা 

করিয়াছেন । 

নিম্নের কয়েকটি হাদিস হইতেই জান! যাইবে, স্ত্রীর প্রতি হযরতের মনোভাব 

ক্ষিরূুপ ছিল : 

(১) পুপ্যময়ী স্বী-রত্ব লাভ করা জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ । 
(২) তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহার! তাহাদের স্ত্ীর্দিগের নিকট 

শ্রেষ্ঠ। . 
(৩) নামাধ, স্ত্রী এবং সুগন্ধদ্রবা--এই তিনিটি আমার কাছে অত্যন্ত 

তৃপ্তিদায়ক।. 

(৪) দ্বীর সহিত যে-কোন প্রকার আমোদ-প্রযোদ করা জায়েজ । 
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ত্বাবলম্বনে 

স্বাবলম্ধন হযরত চরিত্রের একটা প্রধান গুণ। জীবনে কোনদিন 

তিনি পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তাহার গৃহে কোনদিন কোন ক্রীতদাস 
ছিল না। আপন মেহের কন্যা ফাতিমা পর্যস্ত নিজহন্তে গৃহের 

সমস্ত কাজকর্ম করিতেন। হযরতও যথাসাধ্য গৃহকর্মে তাহার স্ত্রীকন্থা- 

দিগকে সাহায্য করিতেন। ভিক্ষাকে তিনি সবাপেক্ষা ঘ্বণা করিতেন । 

একবার একজন অভাবগ্রস্ত লোক হযরতের নিকট আসিয়া বলিল £ “হযরত, 

ভিক্ষা করা ছাড়া আমার জীবিকার্জনের আর অন্য পথ নাই ।” হুষরত 

বলিলেন £ “তোমার ঘরে কি কোন দ্রব্যই নাই ?” লোকটি বলিল: “একটি 

বাটহীন কুড়ালি আছে মাত্র।” হধরত বলিলেন : “তাহাই লইয়া আইস ।” 

লোকটি গুহে গিয়! সেই কুড়ালির ফলাটি লইয়া আসিল। তখন হযরত নিজহস্তে 
একটি গাছের ডাল কাটিয়। কুড়ালির কাট লাগাইয়! দরিয়া বলিলেন £ “এই 
কুড়ালিটি লও, বনে গিয়া কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়] কিছু উপার্জন কর» 

তবুখবরদার ভিক্ষা করিও না ।” 

বল! বাহুল্য, মেই উপায়েই লোকটি তাহার অবস্থা ফিরাইয়] ফেলিল । 

চর্রিত্র-মাধুরে 

হযরত ছিলেন আদর্শ চক্রিত্রের । মানব-চরিত্রের সকল দিকই আমর তাহার 

মধ্যে পরিস্ফুট দেখিতে পাই । স্বরং আল্াই বলিঘা দিতেছেন £ “এবং নিশ্চয়ই 

তিনি (মুহম্মদ ) উন্নত চরিত্র লাভ করিয়াছেন ।” ( কুরআন, ৫৮ £ ৪ )। সততা, 

সত্যবা1দতা, ন্যায়পরায়ণতা, বীরত্ব, হ্বাবলম্বন, সৎসাহস, নিভীকতা, সেবা, সাহাষ্য, 

সহান্তভৃতি, ভক্তি, প্রেম, বদান্ততা, উদারতা, মহত্ব, তাযাগ. ক্ষমা, সংযম, বিশ্বস্ততা 
ইত্যাদি সমস্ত গুণেরই তিনি অধিকারী ছিলেন, হাদিস শরীফ পাঠ করিলে 

গ্রত্যেকটিরই দু্টান্ত আমর দেখিতে পাই । সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা 

এখানে অসম্ভব | মে 

বীরবেশে 

বীরত্বের দিক দিয়াও হযরত ছিলেন আমাদের আদর্শ । নিঃসহায় 

অবস্থায় তিনি অত্যাচারীকে বাধা দ্বিতে পারেন নাই সত্য, সে সময়ে তিনি 



৫২১ মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা ? 

নিক্ষিয় প্রতিরোধ করিয়। গঠ্রিয়াছেন। কিন্তু তারপরেই আমর! তাহাকে দেখি 

নিভীক বীরবেশে। তিনি বুঝিয়াছিলেন : শুধু বিনতি, স্ধু' ক্ষমা, শুধু 
নঅতা, শুধু ধের্য দ্বার! জীবনকে সব সময় সফল করা যায় না। পৌরুষ. 

ব্যগক দৃঢ়তা ও বীরত্ব জীবনে একান্ত প্রয়োজন । এই জন্যই তো তিনি 
সত্যের সহিত শক্তির সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন। বদর, ওহদ, খন্দক, 

থায়বার প্রভৃতি ষে সমস্ত স্থানে হযরত যুদ্ধ করিয়াছেন, সর্বত্রই আমর তাহাকে 

পাইয়াছি নির্ভীক বীরবেশে | * 
কোন যুদ্বক্ষেত্রেই কোন অবস্থাতেই তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই । শবক্র- 

সেনার সংখ্যা বা অস্ত্রবল দেখিয়া দীরুণ সংকটের মধ্যে দীড়াইয়াও তিনি 

শ্থিরচিত্তে সৈম্কচালনা করিয়াছেন । যেখানে যুদ্ধের উপকরণ কোন কিছুই 
নাই,_সেখানে নিঃস্ব একজন মানুষ পুরাতন অস্ত্রশস্থ কুড়াইয়া মুষ্টমেয় 
কতিপয় যোদ্ধা লইদ। যুদ্ধ করিতে যাঁইতেছেন। তারপর আপন প্রতিভা 
দ্বারা ধীরে ধীরে শিশ্কুবৃন্দকে সমর-বিশারদ ও অজেয় করিয়া তুলিতেছেন, 

অবশেষে তাহাদিগকেই জগতের মধ্যে একটি দুর্বার শক্তিশালী মহাজাতিতে 

পরিণত করিতেছেন-এ কি কম বীরত্বের কথা? জগতের অন্য কোন 

ধর্সপ্রচারককে এব্প বীরবেশে আমরা দেখি নাই। এতবড় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও 

মনোবলও আর কাহারও মধো পাই নাই । 

রাষ্ট্রনায়করূপে 

. হযরতের ন্যায় এত বড় বাষ্ট্রবিদও আর দেখা যায় না। পাঠক একবার বদর- 

যুদ্ধের অবস্থান সহিত হযরতের মৃত্যুকালীন, অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন। 
এই ১০1১২ ব*সরের মধ্যে কত পরিবতন ! মাত্র ৩১৩ জন যোদ্ধা লইয়া! যিনি 
বদর-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মৃত্যু পূবে তিনিই রোম-সম্রাট, পারস্ঠ-সম্রাট, 

_আবিষিনিয়া-সম্রাট, মিশরাধিপতি প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা রাজশক্তির নিকট 
সদ্ধির সর্ত নির্দেশ করিয়! পত্র লিখিতে পারিয়াছিলেন । কোরেশ, ইহুদী, বেছুইন, 
খুষ্টান, পারসিক-_ সকল শক্তির বিরু. দাড়াইয়! বীরের মত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে 

আত্মপ্রতিষ্ঠ। লাত করিতে হইয়াছিল। 

7...» ইবনে-ইসছার বলিতেছেন £ রন্থলুলাহ, মোট ২৭টি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধো 
»টিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা : বদর, ওহদ, খন্দক, কোরাইজা, মুস্তালিক, 
খায়ধার, মক্কা-বিজয়। হনায়েন ও তারেফ। 

৬৩ 



বিশ্বনবী ৫২২. 

অসভ্য কতিপয় আরব সন্তানের মধ্যে দিয়া জগতময় একট! তুমুল আলোড়ন 
সষ্টি কর! এবং “পশ্চিমে হিম্পানি শেষ, পূর্বে সিদ্ধ হিন্দুদেশ” পর্ধস্ত জয় করা কি 

সহজ শক্তির কথা! অসাধারণ প্রতিত। এবং ব্যক্তিত্ব না থাকিলে এতবড় সংগঠন 
কেহ করিতে পারে না। যে-ইসলামি রাষ্্তন্র তিনি গঠন করিয়া গিয়াছেন, 

আজ পর্বস্ত তাহা কার্ষকরী রহিয়াছে; জগতের মধ্যে ইসলাম এখনও একট। 
রাষ্ট্শক্তি বলিয়! পরিগণিত । আলেকজান্দার, হাঁনিৰল, নেপোলিয়ান প্রভৃতি 
কোন বীরই এমন চিরস্থায়ী একটা। রাষ্ট্রশক্তি গঠন করিয়া যাইতে পারেন নাই । 
হযরতের রচিত গণতন্ত্রবাদ ও রাষ্ট্রনীতি বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শনকে অগ্যাবধি 

প্রভাবাম্বিত করিতেছে । রাজ্যশাসনের যে বিধান তিনি দিয়া গিয়াছেন 

তাহা অপেক্ষা উন্নততর কোন বিধানই জগৎ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে 
পারে নাই। 

আদর্শ-প্রতিষ্ঠান 

প্রত্যেক মহাপুরুষই এক একট নুতন ধর্মমত প্রচার করেন। সেই 
মতবাদ কতখানি সত্য এবং টেকসই, তাহা প্রমাণিত হয় ছইটি 

প্রশ্নের বিচারে 8 (১) মহাপুরুষ নিজের জীবনে সেই আদর্শ কতখানি পালন 
করিলেন, (২) শিক্কের গুরুর আদর্শ কতখানি গ্রহণ করিতে পারিলেন। 

কোন্ ধর্ম কতখানি সত, এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলেই তাহা! স্থন্দররূপে 

ধরা পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্ত মহাপুরুষেরা মুখে যাহা! বলিয়াছেন, অনেক 

ক্ষেত্রে কাজে তাহা দেখাইতে পারেন নাই, অথবা নিজেরা €সটা 

করিয়া দ্বেখাইলেও শিষ্যের তাহা পারেন নাই। বুদ্ধ মধ্যপথের কথা 

বলিয়াছিলেন, কিন্ত কাজে তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি 
অহিংসাঁর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার শিশ্তেরা রীতিমত যুদ্ধ 
করিয়াই সেই বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিতেছে । যিশুখু্ট প্রেমের বাণী প্রচার 

করিয়াছিলেন, এক গালে চড় মারিলে অন্ত গাল ফিরাইয়া দিতে বলিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু তাহার শিস্তেরা কার্ধতঃ আগেই চড় মারিয়া. বসিতেছে। 

কাজেই বুঝিতে হইবে, এ সব আদর্শ স্বাভাবিক নয়, মান্থুষের প্রকৃতির সহিত 

উহার! খাপ খায় না। কিন্তু হযরত মৃহম্মণ সন্বপ্ধে এ কথ! বলা চলে না। 

তিনি যে-বাণী ও যে-আদর্শ প্রচার করিলেন, কার্ধতও তাহা দেখাইয়া গেলেন। 



৫২৩ . মুহম্মদ “মুহম্মদ” ছিলেন কিনা ? 

শত বাধা, শত বিপদ, শত প্রলোভন অতিক্রম করিয়া! তিনি আপন আদর্শকে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখাইলেন ; পক্ষান্তরে শিশ্বাদের উপরেণ্ড তিনি একইব্ধপ 

প্রভাব বিস্তার করিলেন। শিষ্যেরাও যেন গুরুর এক একখানি প্রতিকৃতি 

হইয়া ঈাড়াইলেন। আল্লাহ, রন্ুল, ইসলাম এবং মুসলমান_-সবই যেন 
একস্থরে বাধ! হইয়া গেল । এক কলেমা, এক ধ্যান, এক আদর্শ, এক প্রাণ? 

এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না 

অন্যান্য ক্ষেত্রে 

অন্ান্ত ক্ষেত্রেও হযরতকে আমরা আদর্শ রূপে দেখিতে পাই । অতিথি- 

সৎকারে, আর্ত, পীড়িত ও দুর্গতদের সেবা ও সাহায্য দানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও 

অন্তান্ত কর্মে, নাগরিক জীবনের কর্তব্য পালনে--ইত্যার্দি কোন বিষয়েই তিনি 

আমাদিশকে নিরাশ করেন নাই । অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠক স্বতন্তরভাবে এই সব বিষয় 

পাঠ করিয়! দেখিতে পারেন। 

বিবাহ প্রথার উন্নয়নে 

বিবাহ-প্রথার উন্নতি-সাধন হযরতের একটি প্রধান সংস্কার । ইহ] হবার! 

নারী-জাতির মহিমা ও মর্ধাদাকে তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিবাহকে 
তিনি একট পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন । হযরতের আবির্ভাবের 

পূর্বে জগতের প্রত্যেক জাতিই বিবাহকে অতি হালকাভাবে গ্রহণ করিত; 
আরবে তে! বিবাহের কোন মর্ধাদাই ছিল না, যখন খুশি যাহাকে খুশি বিবাহ 

কৰা যাইত; ষখন খুশি তালাক দেওয়া যাইত; এক পুরুষ বিভিন্ন 

নারীকে তো বিবাহ .করিতই, এক নারীও একই সময়ে একাধিক পুরুষকে 
বিবাহ করিত। ইহুদী ও খুষ্টানদিগের মধ্যেও বিবাহের নামে ঘথেচ্ছাচার 

চলিত। বাহিরে একবিবাহের প্রচলন থাকিলেও ভিতরে ভিতরে বহু 

প্রকারের অনাচার ও ব্যভিচারের স্রোত বহিত। স্বাধীন প্রেমই ছিল তাহাদের 

যৌনমিলনের আদর্শ । প্রাচীন ভারতেও বিবাহের কোন মর্যাদা ছিল না। 
রাক্ষপ-বিবাহ, পৈশাচিক-বিবাহ, গন্ধর্-ব্বাহ ইত্যাদি তো ছিলই, তাহার 
উপর আবার কৌলিন্য প্রথার কল্যাণে বিবাহের নামে যে অবাধ উচ্ছঙ্খলত! 
চলিত, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ । 
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কিন্তু হযরত আসিয়া এই বিবাহ-প্রথাকে মধুর এবং মহিমান্বিত করিয়াছেন 

বিবাহকে ধর্মের অংগীভূত করিয়া তিনি ইহাঁকে পবিত্র করিয়াছেন। তিনি, 

বলিয়াছেন £ | 

“যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তাহার অর্ধেক ধর্ণ পালন করে |” 

ইসলাম বিবাহকে কী চক্ষে দেখে কুরআনের আয়াত হইতেই তাহা জুস্পষ্ট 

হইবে। কুরআন বলিতেছে £ 
“হে লোক সকল, তোমাদের প্রতুর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তোমর! সাবধান 

হও-_ষে-প্রভু একজন হইতে (হযরত আদম হইতে ) তোমাদিগকে- স্পট 
করিয়াছেন এবং তাহার সংগিনীকে (হাওয়াকে ) একই উপাদান হইতে 

স্্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের ছুই জন হইতে বু নরনারীকে ছড়াইয়! 

দিয়াছেন ।” _-(৪ 2১) 

অন্যত্র বলিতেছে : 

“তিনিই তোমার্দিগকে একটি প্রাণী হইতে পয়দ] করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্য 

হইতে তাহার সংগিনীকে পয়দ1 করিয়াছেন যাহাতে সে (স্বামী) তাহার 

(স্ত্রী) প্রতি আকুষ্ট হইতে পারে ।” 
-( 4১১৮৯) 

আর এক স্থানে আছে £ 

“এবং তাহার ( আলার ) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য 

তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের সংগিনী পয়দা করিয়াছেন--যাহাঁতে তোমর। 

তাহাদের মধ্যে মনের সুখ পাইতে পার ৮ 

--( ৩০ £ ২১) 

“তাহারা ( স্ত্রীরা) তোমাদের ( পুরুষদের ) ভূষণ এবং তোমরা! তাহাদের 

ভূষণ 1৯, 

--( ২২ ১৮৭) 

উপরোক্ত আয়াতগুলি রও ইহু।ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবাহ শুধু দেহিক 

সম্বন্ধ নয়, আত্মিক এবং ইহ1 এমন ছুইটি হৃদয়ের মিলন,--যাহার! মূলতঃ এক 

এবং অভিন্ন। 

স্বামী-স্ত্রীর এই অভিন্নত1! এবং আত্মিক মিলনের উপরই ইসলামের বিবাহ-প্রথাঃ 
সংস্থাপিত। কাজেই এ-নন্বন্ধ অতি পবিত্র। ইহ্জীবনেই ইহার শেষ নয়_- 

অনস্তকাল ইহা স্বায়ী। কুরআন বলিতেছে : 
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“চিরস্থায়ী সেই জান্নাত-বাগিচা--যেখানে তাহারা ( পুণ্যাত্মারা ) তাহাদের 
সৎকর্মশীল মাতাপিতার এবং জ্ীপুতের সহিত প্রবেশ করিবে এবং 
ফিরিশ তারা প্রত্যেক দরজ] দিয়া তাহাদের খিদমতে হাজির হইবে ।*” 

১৩ ২ ২৩) 

সমগ্র জগৎ জুড়িয়া যখন নারীর লাঞ্ছনার সীর্মা ছিল না, তখন মহামানব 

মুহম্ম আনিলেন এই নববিধান। ধূলিধূসরিত অবজ্ঞাত নারীকে তিনি 
করিলেন মহিমময়ী, চিরকল্যাণী ও গরিয়সী | 

বিদায়-হজের সময় হযরত মুসলমানদিগকে যে শেষ-উপদেশ দিয়া গিয়া 

ছিলেন, তাহাতেও তিনি নারীকে ভুলেন নাই। বারবার তিনি মুসলমান- 
ধিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন : “হে মুসলমানগণ, তোমাদের 
সত্ীদিগের কথা ভুলিও না। মনে রাখিও, আল্লাকে সাক্ষী করিয়া তোমরা 

তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ |” 

বিবাহকালে স্ত্রীর দেনমহর, যৌতুক ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং স্বামী ও 
পিতার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার দানও স্ত্রীর মর্ধাদাকে বাড়াইয়। দিয়াছে । 

বনছবিবাছের ব্যবস্থায় 

এইখানে, ইসলামের বহুবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়া কেহ কেহু একটা সন্দেহের 
ছায়াপাত করিতে পারেন। বলিতে পারেন £ বহুবিবাহই যদ্দি সমর্থিত হইল, 
'তবে আর একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের স্থান রইল কোথায়? 

ঠিক কথাই বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইসলামে বহুবিবাহ 

নিয়ম নহে-ব্যতিক্রম। আমরা সর্বক্ষেত্রেই বলিয়া আসিতেছি, ইসলাম 
'কোথাও এমন বিধান দেন নাই যাহা! বাস্তব জীবনে , অচল হয়। 
প্রত্যেক সম্ভাবা অবস্থার জন্যই সে পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়! রাখিয়াছে । 
দুরদশিতা ও সনাতনত্ব তাহার বৈশিষ্ট্য। পুরুষের চারিটি পর্যন্ত বিবাহ করিবার 

* মুসলমান আইনে বিবাঁহকে একটি সামাজিক চুক্তি (0151] ০3১26:508) বলা হইয়াছে। 

কিন্তু ইহ! শুধু সামাঞ্জিক চুক্তি নয়, আত্মিক চুক্তিও বটে। অন্্কাল সারা এই মিলন। 
পুরুষের পাশে নারীও রহিবে, ইহাই প্রান্তিক নিয়ম । কাজেই পরকালেও ম্বমী-ত্রীর 
কল্পনা আদৌ অনংগত বা অস্বাভাবিক নয়। কুরআন তাই বেহেশ তেও নারার স্থান নির্দেশ 

করিয়াছে। : র ্ 
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অধিকার সে দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অবস্থা বিশেষে; সাধারণতঃ এক 

বিবাহই ইসলামের বিধান । কুরআন বলিতেছে £ 

“এবং যদি তোমরা আশংকা কর, অনাথ (এতিম )ধিগের প্রতি তোমর। 

যথাঁযোগা ন্যায়-ব্যবহার করিতে পারিবে না, তখন যাহাঁদিগকে ভাল 

মনে কর, তাহাদের মধা হইতে ছুই, তিন বা চারিটিকে বিবাহ কর ; 

কিন্তু যদি ভয় কর যে. তাহাদের (স্ত্রীদের ) প্রতি সম-ব্যবহার করিতে 

পারিবে না, তবে মাত্র একটিই বিবাহ কর ।” (৪ 2৩) 

ইহ1 দ্বারা পরিক্ষার বুঝা যাইতেছে যে, ষখন-তখনই আপন খুশিমাফিক 

,চাঁরিটি বিবাহ করিবার আদেশ দেওয়। হয় নাউ । মানুষের জীবনে এমন 

এক-একটি অবস্থা আসে, যখন একাধিক বিবাহ অপবিহাধ হইয়া পড়ে। 

যুদ্ধে যখন সমাজেব পুরুষ-সংখ্যা কমিরা বায়, অথব' প্রথমা স্ত্রী যদি বন্ধ্যা 

বা চিররুণ্রা হয় অথবা অন্য কোন কারণে যদি স্বামী-দ্্ীর মিল-মহববণ 

না হয়, তখন দ্বিতীর বিবাহের প্রয়োজন অন্ভূত হর বৈ কি! সেরূপ 

অবস্থার জন্য ইসলাম পূর্ব হইতেই এই বিব।ন দিয়া ভাল কবেন নাই কি? এই 

যে ইউরোপের এক-একটা মহাসমরে লক্ষ লক্ষ পুরুষ নিহত হইল, তাহাদের 

বিধবা ভ্বী এবং কন্যার্দিগের অবস্থা কি দাড়াইল% তাহাদের বিবাহ হইপ। কি? 

কোথায় অত পুরুষ মিলিবে ” পুকষদিগের একাধিক বিবাহ করিবার ও 

উপায় নাই, কারণ খুষ্টধর্মে বহুবিবাহ ( 0105887১) নিশিদ্ধ। বাধ্য 

হইয়] নারীপুরুধ ব্যভিচার আবরস্ত করিল এবং তাহার ফলে জন্মগ্রহণ করিল লক্ষ 

লক্ষ অবৈধ সন্তান, আর তাহাদের না দেলয়! হইল “৯৪1 1১81)169% | 

ইহাই কি ্ুব্যবস্থা? এই বিধানই কি হইল কল্যাণকর? ইহাই 

কি হইল নৈতিক জীবনের আদর্শ? তার চেঘ়ে ইসলাম যে-ব্যবস্থা দিয়াছে, 

তাহা কত স্থন্দর ! এই অবস্থায় অসহায় নারীরও আশ্রয় মিলে, সমাজও 

ধবংস-মুখ হইতে রক্ষা পায়। ইহাই কি ভাল নয় ? 

স্মাট নেপোৌলিয়নের কথা ভাবুন। বাজনৈত্তিক কারণে অশ্রিয়ার 

রাজকুমারীকে তাহার বিবাহ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কেমন 

করিয়া করিবেন? তিনি যে বিবাহিত! তখন বাধ্য হইয়া জোসেফিনের 

কা অমন সতীসাধবী স্ত্রী-রত্ুকে বিন! কারণে তালাক (৫1০০9) দিতে 

হইল । খুষ্টধর্মে যদি বহুবিবানের বিধান থাকিত, তবে আর এই নিষ্ঠুরতা 
তাহাকে দেখাইতে হইত না । 
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মানুষের বলিষ্ঠ জপদানে 
মানুষের বলিষ্ঠ রূপদান হযরতের আন একটি অবদান । হ্ঘরতের 

আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ নিজের সম্বন্ধে অতাস্ত হীন ধারণাই পোষণ করিয়া 

আসিতেছিল; মেষে কত বড়--কত মহীয়ান, তাহার শক্তি ঘে'কত ব্যাপক 

এবং অন্তহীন সে তাহা জানিত না। মেষের, মধ্যে থাকিতে থাকিতে 

লিংহ-শিশু যেমন আত্মপরিচয় ভুলিয়া! যায়, মান্নষও সেইরূপ নিজের ম্বরূপকে 
ভুলিয়া! গিয়ান্ছিল। হুষরত মুহম্মদ আসিয়া মানুষকে তাহার আত্মরপ দর্শন 
করাইলেন। তিনি বলিলেন ; হে মানুষ, তুমি ছোট নও, তুচ্ছ নও; 
দ্বণ্য নও, অস্পৃশ্ত নও-_তুমি মহান, তুমি শক্তিমান। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ- 

বাতাস, মেঘ-বিছ্যৎ্, পর্বত-নদী, তরুলতা! সমস্তই তোমীর স্বোয় নিয়োজিত । 

আল্লার নীচেই তোমার আসন, তুমি কেন অন্য কাহারও নিকট নতশির 

হইবে? 
মান্গযষের ভিতর এতদিন একটা নারীস্থলভ ভীরুতাও লকাইয়া ছিল; 

শুধু বিনয়, শুধু নম্রতা, শুধু ক্ষমা শুধু করুণা! ইত্যাদিই ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য । 
সংসারের কঠোরতা হইতে সে রহিত তাই দূরে দূরে- নিজেকে সবার মধ্যে 
স্প্রতিষ্ঠিত করিতে সে করিত ভয় ও সংকোচ । হযরত দিলেন মানুষের 

জীবনের এক অপূর্ব নৃতন ব্যাখ্যা ; ভীরু মানুষকে তিনি করিলেন সাহসী। 

হস্তে দিলেন তরবারি, বুকে দিলেন নববল, নয়নে দিলেন নব্যজ্যোতিঃ, 

প্রাণে দিলেন নব আশা, কঠে দিলেন নবভাষা অন্তরে দিলেন আল্লার 

প্রতি একনিষ্ প্রেম ও নির্ভরতা | নিঝ'রের স্বপ্নভংগের মতই হুইল তাহার 
জীবনের জাগরণ | ধর্মে-কর্ষে, প্রেমে-পুণ্যে, জ্ঞানে-গরিমায়। শৌর্ষে-বীর্ধে 
তাহার অস্তর-মান্থুষ ঘখন জাগিয়া উঠিল, , তখন ছূর্বার গে সে ছুটিল সাগর- 
পানে। ন্ব্মর্ত্য আলোড়ন করিয়া ফিরিতে লাগিল সে। পরিপূর্ণ 

জীবনের এই যে পুলক-স্পন্দন, এই ষে বিশ্বনিখিলের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠ্ব- 

জ্ঞান-- ইহা মানুষের পক্ষে এক মন্তবড় সম্পদ। এই মহাসম্পদ প্রকৃতপক্ষে 

হয্রতেরই দানি। 

যুগ-সমস্যার সমাধানে 

যুগে যুগে মানবসমাজে যে-সব সমন্টাত উদ্ভব হইতেছে, তাহার 

সমাধানের জন্ত হম্বরতই আমাদের একমাজ ভরসার স্থল। সমস্ত সমস্যার 
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সমাধানই তাহার মধ্যে খুঁজিয়! পাওয়া যায়। বিশ্বমানবতা, আস্তর্জাতীয়তা, 
নারী-স্বাধীনতা, নারীজাতির অধিকার, অন্পৃষ্ঠতা, জাতিভেদ, ধনিক শু 
শ্রমিক-সমস্তা, স্থদ-সমস্যা, মুহাজির-সমশ্যা, জন্মনিয়ন্ত্র-সমস্যা, পুঁজিবাদ, 
সমাজতন্ত্বাদ, বলশেভিকবাদ--ইত্যাদি সমস্ত যুগ্গ-সমস্তার সমাধানই হযরত 
করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের কোন কোনটি জগত গ্রহণ করিয়াছে, 

কোন কোনটি এখনো করে নাই বা করিলেও পুরাপুরিভাবে করে নাই। 
আর এই না-করার দরুণই হইতেছে যত অশান্তি আর যত যুদ্ধবিগ্রহ। 
ইউরোপের পুজিবাদ (০0817191157 )কেও ইসলাম সমর্থন করে 

নাই, আবার বলশেভিকবাদকেও সমর্থন করে নাই। সমস্ত অর্থ একজন 

লোক জমা করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দিবে, আর দরিব্রেরা তাহা হইতে 
বঞ্চিত হইবে, ইসলামে তাহার উপায় নাই; পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষের 

সঞ্চিত ধন-সম্পদ যে রাজকোষে আনিয়া জড় করিয়৷ মানুষের ব্যক্তিগত 

অধিকারকে খর্ব করিতে হইবে, ইসলামে তাহার বিধানও নাই ।* ইসলাষের 
জাকাত, ও “ওণর' প্রথা ধনিক ও শ্রমিক উভয়কেই রক্ষা করিয়াছে । 

ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলিয়! দিয়াছে, অন্পৃশ্ঠতা বর্জন ঝরিয়াছে, 
দাস-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে, নারীজাতিকে মর্যাদা ও অধিকার দিয়াছে, 

বিশ্বমানবতা ও আস্তর্জাতীয়তা স্যরি করিয়াছে । সমগ্র জগৎ আজ হযরতের 
এই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে । 

জগতে আজ ভাঙা-গড়ার যুগ আসিয়াছে; এই যুগসন্ধির দুয়ারে দীড়াইয়া 

আজ শুধু এই কথাই মনে জাগিতেছে : জগতে যর্দি কোন নূতন যুগ (1)6%/ 
০7061) আসে, তবে তাহ! হযরত মুহম্মদের আদর্শেই রচনা! করিতে হইবে, 
অন্যথায় এই হানাহানি, এই রক্তাবক্তি থামিবে না- শাস্তি আসিবে না । 

বৈজ্ঞানিক রূপে 

আজ আমরা এক নৃততন বৈজ্ঞানিক যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এযুগ 
নভোভ্রমণের (8৪০০-7181)6) যুগ) রকেট-শিপে চডিয়া বৈজ্ঞানিকের। 
আজ গ্রহে-গ্রছে ভ্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে । এই নূতন বৈজ্ঞানিক 
যুগের অগ্রপথিক রূপে আমরা দেখিতে পাই হযরত মুহম্মদকে। পৌরাণিক 

এ সন্বন্ধে লেখকের ইসলাম ও কমিউনিজম পুস্তক ভ্রষ্টবা। 



২৯ মুহম্মদ "মুহম্মদ ছিলেন কিনা ? 

কাহিনী নয়, কিংবাস্তী নয়-এতিহাসিক সত্য রূপেই সশরীরে তিনি 

“মিরাজ করিয়াছিলেন । আজিকার নভোল্রমণ সেই মিরাজেরই প্রেরণাদীপ 
বৈজ্ঞানিক রূপ! কাজেই বলা যাইতে পারে, এযুগের পূর্বাভাল রস্থলুল্লাই 
জগদ্াসীকে দিয়া গিয়াছেন । 

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল মান্ুৰ পে 

বিশ্বনবীর জীবনকে আমরা নানাদিক হইতে দেখিলাম । আমরা কি 

এখন এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না যে, জগতে যদি কোন সর্বাংগন্থন্দর 

ও সর্বতোভাবে সফল মহামানব আসিয়া! থাকেন, তবে তিনি হযরত মুহম্মদ? 

মানুষের তিনটি মৌলিক সম্বন্ধ আছে: আল্লার সহিত সম্বন্ধ, মান্ষের সহিত 

সম্বন্ধ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সমন্বন্ধ। রস্থুলুল্লাহ তিনটি সন্বন্ধই পুরাপুরি 

স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিন দিক দিয়াই তিনি সফলতা অর্জন করিয়াছেন । 

ধর্ম-জীবনে, কর্ম-জীবনে ইহজীবনে, পরজীবনে, দৈহিক-জীবনে, আধ্যাত্মিক- 

জীবনে, নাগরীক-জীবনে, পরিবারিক-জীবনে, টনৈতিক-জীবনে, দার্শনিক 

ও বৈজ্ঞানিক-জীবনে, সংস্কার-সাধনে, জাতি-গঠনে, বাষ্টীবচনায়, জ্ঞানে, পুণ্যে- 

প্রেমে, বীরত্বে, সংসাহসে, সংযমে, ত্যাগে, মুক্তি-সংগ্রামে, স্বাবলম্বনে, 

সততায়, সত্যবাদিতায়, গ্যাষনিষ্ঠায়, উদারতায়--যে কোন দিক দিয়াই 
দ্বেখি না কেন এম্ন পরিপূর্ণ আদর্শ মহামানব আর কে আছেন? সর্বদ্দিক 

দিয়া এমন সার্থক জীবনই বা কাহার? যে জীবনের সাধনার ফলে সমগ্র 

জগতে আজ চিরকল্যাণের উত্স বহিয়1] চলিয়াছে*_-ধাহার চরণ-পরশে 

মরুসাহারায় ফুল ফুটিয়াছে, বিরান্ মুলুক আবাদ হইয়াছে, আলোকে-পুলকে 

হাসি-গানে সমগ্র জগৎ মুখরিত হইতেছে, গৃহে গৃহে স্থখ-শাস্তির বাতাস 

বহিতেছে, তাহার জীবন নিশ্চয়ই ধন্য, তিনি নিশ্চয়ই *রহমতুল্লিল্ আলামিন, 

_তিনি নিশ্চয়ই ত্যট্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ুষ্টি--তিনি নিশ্চয়ই আমাদের চিরপ্তন 
আদর্শ_তিনি নিশ্চয়ই চরম প্রশংসার যোগ্য-_তিনি নিশ্চয়ই ঘুহুম্মদ 
£ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসালাম )। 
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হযরতের বছবিবাক্ের ভাগুপর্য 

এইবার একটি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের সম্মূথে উপস্থিত। হষরত মুহম্মদ 

তেরটি বিবাহ করিয়া গিয়াছেন, এর ব্যাখ্য। কী? ইহা কি তীহার 

পক্ষে কোন গৌরবের কথা ? 
হযরত মুহন্মদকে ধাহাঁরা একট চিনিয়াছেন এবং তীহার প্রতি 

ধহাদের একট্ুও শ্রদ্ধা আছে, তাভার] এপ্্রশ্ন করিবেন না, নিশ্চয়ই । 

দুটবুদ্ধি কতিপয় খুষ্টান লেখকই হযরতের মহিমাকে এইখাঁনে খঁচগ্ুভাবে 

আঘাত করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন, মুহম্মদ ছিলেন কপট 

(11001005161) ও কামুক (10100182106 ), কামপ্রবুত্তি ' তাহার মধ্যে 

অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই অতগুলে বিবাহ করিয়া তিনি তাহার ইক্্রিয়- 

লালসা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন। 

ঠষরতের প্রতি এতবড় নিষ্ঠর আঘাত আব হয় না। সততা, নিষ্ঠা 
ও পবিত্রতা ধাহাঁপর জীবনের ভূষণ ; ছলনা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও কপটতাকে 

যিনি সর্বাপেক্ষা দ্বণা করিয়া গিয়াছেন ; আদর্শ ও নীতির জন্য যিনি সার! 

জীবন সংগ্রাম করিয়া ফিরিয়াছেশ ; সত্য-গ্রচারের জন্ত যিনি জীবন পণ 

করিয়া শত ছুঃখদৈন্ত ও আপদবিপদ্কে বরণ করিয়াছেন ;) সাধনা, সংযম ও 

মিতাচার ছারা বাহার সমগ্র জীখন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তিনি হইবেন কামুক, 

তিনি হইবেন লম্পট, তিশি হইবেন কপট ? 

লম্পট ও কামুকের স্বভাব আমাদের জানা আছে। যে কামুক বা 

লম্পট প্রকৃতির হয়, তাহার মনের গতিও হয় সেইরূপ । লাম্পট্য কখনও 

একা আমে না, আরও অনেককে সঙ্গে লইয়া আসে। তাই আমতা দেখিতে 

পাই, ঘে লম্পট হইবে দে বিলাসী হইবে, মিথ্যাবাদী হইবে, ভোগলিগ্ম, 
হইবে, অত্যাচারী হইবে, নিষ্ঠুর হইবে ছলনাময় হইবে, পানালক্ত হইবে, 

চরিক্রহীন হইবে, ধর্মবিমুখ হইবে, ইতাদি ইত্যাদি। কাজেই হ্ঘব্তকে 

ধাহীরা লম্পট বলিবেন, তাহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি মিথ্যা- 

বাদী ছিলেন, ভে।গ-বিলাপী ছিলেন, অত্যাচারী ছিলেন, ব্দমায়েশ ছিলেন, 



৫৩১ হযরতের বহুবিবাহের তাৎপর্য 

ধর্মবিমুখ ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরতের জীবন হুইতে কেহ এমন 
কোন একটি প্রমাণও দিতে পারিবেন কি? 

লাম্পট্য ও কামুকতা৷ যৌবনের সহচর । কাজেই, হধরতের যৌবন- 

কাল কেমন করিয়া কাটিল, তাহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। 
সাধারণতঃ ৪০ বৎসর বয়ল পর্যন্তই মানুষের কামপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে -- 

এই সমযনটাই মান্তষের পদস্মলনের সময়। কিন্তু হ্যরতকে আমর] এই 

সময়ে কী বেশে দেখিতে পাই? ২৫ ব্সর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন 

৪০ বৎসরের প্রোটাকে। একাদিক্রমে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি' 
এই বর্ষীয়সী জ্ীর সংগে কাল কাটাইলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদিজার 

মৃত হয়। হ্যরতের বয়ম তখন ৫০ বৎসর, অতএব জীবনের প্রথম 

৫০ বৎসর তিনি কাটাইলেন বিগতযৌবনা এক প্রোঢা নারীর সহিত। ইহাই 
কি লাম্পট্য বা কারমকতার লক্ষণ? তারপর ৩৫ বদর বয়স হইতেই 
তিনি হেরাগিরিগুহায় কঠোর সাধনায় অগ্নঃ ৪৭ বৎসর বয়সে ধখন 
তিনি নবুণ্ লাভ করিলেন, তখনও তিনি বাহিরের সকল চিন্তা ভুলিয়! 

সত্য প্রচারে ব্যাকুল। গৃহস্থ বিসর্জন দিয়া, শত অত্যাচার ও নিপীড়ন 

সহিয়া মহাপুরুষ চলিয়াছেন সত্যের পতাকা বহন করিয়া! ভোগ-বাসনার 

দিকে দুটি দিবার তাহার অবসর কোথায়? তিনি তখন আলার ধ্যানে তন্ময় । 

বিবি খাদিজা! ছাড়া হযরত আরও ১২টি বিবাহ করিয়াছিলেন । সব- 

গুলিই বিবি খাদিজা মৃত্যুর পর» অর্থাৎ ৫১ বসব হইতে ৬৩ বৎসরের 

মধ্যে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জীবনের শেষ ১৩ বৎসরের মধ্যে 

তাহার চরিত্রে এই লাম্পট্য ও কামুকতা দোষ ঘটিয়াছিল। মানষের 

কামপ্রবৃত্তি ও ভোগলালস! প্রশমিত হইয়া মানুষ যে-বয়সে আরও পরহেজ- 

গার ও ইন্দ্রিয়বিমুখ হয়, চরিত্র যখন অধিকতর নির্মল জ্যোতিদীপ্ত হয়, 
ঠিক সেই সময়েই হযরত হুইতেছেন লম্পট ও কামুক ! এ কথা কি কেহ 

বিশ্বাস করিবেন ? 

বন্ততঃ হযরতের বনুবিবাহের মধ্যে লাম্পট্য নাই, কাপট্য নাই। ৪এক 
স্থমহান আরশ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্ধদ্ধ হইয়াই তিনি এতগুলি বিবাহ করিয়া" 
ছিলেন। নিছক মানব-কল্যাণের প্রেরণা ও তাগিদেই' তিনি অসময়ে 

এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, অন্ত কোন উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ছিল না 

নিষ্কের আলোচনা হইতেই তাহা হ্ুম্পষ্ট হইবে। 



বিশ্বনবী ৫৩২ 

হযরত মুহম্মদ জীবনে যে-সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাদের 
'তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল। হযরত কোন্ বয়সে 
কাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাঁও দেখান হইল £-_ 

(১) খাদিজা ( বিধবা )-*---****হযরতের বয়স তখন ২৫ বৎসর 

(২) সওদ1 ( বিধবা!) টা ৫১ ্ 

(৩) আয়েষা ( কুমারী বালিকা ) টি ৫২ 

(৪) হাফসা ( বিধবা ) & ৫৪ ্ 

(৫) জয়নব-বিন্তে খোজাইম1 ( বিধবা ) রী ৫৫. ৮ 

(৬) উম্মে-সালমা (বিধবা ) ৫৫ ্ 

(৭) জয়নব ( জায়েদের পরিত্যক্ত স্ত্রী) রর ৫৩৬ ৫ 

(৮) জোয়ায়েরা (বিধবা, বনি-মুস্তালিক গোত্র ) ” ৫৬ ৮ 

(৯) রায়হান! ( ইন্ুদিনী, বিধবা! ) ষ্ট ৫৭ ৮ 

(১০) মেরী (খৃষ্টান, উপহ্ৃতা৷ বিধবা ) টপ অত 

(১১) সফিয়! ( কিনানার স্ত্রী, বিধবা ইহ্ুদ্িনী ) টু 85. 

(১২) উন্মেহাবিবা (আবুস্ফিয়ানের কন্যা, বিধবা) ” ৫৮ ৮ 

(১৩) মায়মুনা (বিধবা ) ্ট ৫৯  ” 

এই তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে, মাত্র একজন ছাড়। অবশিষ্ট সকলেই 

ছিলেন বিধবা! কাজেই এ কথা নিশ্চয়ই যে, এই বিবাহগুলির কারণ 

আর যাই হউক, কামুকত! নয় | 

পূর্বে বলিয়া আসির়াছি, হযরত ছিলেন আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ । 

নিজের জীবন, সাহাবীদের জীবন এবং স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গের জীবনের 

মধ্যে তিনি আমাদের জন্য সমস্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন 

আদর্শ স্থাপনের জন্য তীঁহাকে বিভিন্নরপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে । 

বিবাহ ব্যাপারেও তাহাই । বিভিন্ন আদর্শ স্থাপনের জন্তই হ্যরত এতগুলি 

বিবাহ করিয়াছিলেন । সে আদর্শগুলি এই ৷ 

(১) নারীত্বের মর্ধাদ। দান £ হযরতের সময় নারীত্বের কোন 

মর্যাদা ছিল নাঁ। ঘখন খুশি বিবাহ করা যাইত) যখন খুশি, যাহাকে 
খুশি তালাক দেওয়া যাইত। বিধবাদিগের হুর্গতিই ছিল সবচেয়ে বেশী। 
তাহাদিগকে কেহ বিবাহ করিতেও চাহিত না, ভুদ্রভাবে বাঁচিয়! থাকিতেও 

দিত না। মহাঁচুভব হষরত তাই এই শ্রেণীর বিধবা-নারীকে বিবাহ করিয়া 



৫৩৩ হযরতের বছবিবাহের তাৎপর্ধ 

এবং চিরদিন তাহাদিগকে সমানভাবে স্ত্রীর অধিকার দিয়া আরববাসীদিগের 
সম্মুখে মনুষ্যত্বের একটা উন্নত আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সওদা 

জয়নব-বিন্তে-খোজাইমা ও উম্মে সাল্মাকে এই 'কারণেই তিনি বিবাহ 

করিয়াছিলেন । 

€২) প্রেমের বিস্তার $ মানুষের প্রতি প্রেম ছিল হযরতের অপরিসীম । 
এত ষে আঘাত, এত যে লাঞ্ছনা, এত যে ব্দেনা তিনি পাইয়াছেন মানুষের 
হাতে, তবু কোনদিন কাহাঁকেও তিনি অভিশাপ দেন নাই বা কাহারও 

ধ্বংস কামনা করেন নাই; তিনি জানিতেন, মানুষ না বুঝিয়! তাহাকে 

আঘাত হানিয়াছে। আল্লার নিকট শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা তো 

দূরের কথা, পাছে অত্যাচারী জালিমদিগের উপর আল্লার অভিশাপ নামিয়া 
আসে, এই ভয়ে মহাপুরুষ ছিলেন সদ! শংকিত। সব সময়ে তিনি তাই 

প্রাথনা করিতেন £ “হে আল্লাহ, এই মূঢ় পথভ্রান্তদিগকে ক্ষমা কর। 

ইহারা না বুৰিয়া আমাকে আঘাত দিতেছে.” প্রয়োজনের তাগিদে বিধর্মী- 
দিগের বিরুদ্ধে তিনি অস্্রধারণ করিয়াছেন বটে; তাহা আত্মরক্ষা মূলক, 

সংহারধূলক নয়, সংশোধনমূলক (০০৩৮৩), প্রতিহিংসামূলক, 
( ৬10010055 ) নয় । কোরেশ, ইহুদী, বেছুইন, খৃষ্টান, পারসিক--কাহারও 

প্রতিই তাহার "কোন জাতক্রোধ ছিল না। যে-মুহুত্তে তাহারা বশ্ততা 

স্বীকার করিয়াছে বা শান্তির প্রস্তাব করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তিনি অস্ত্রত্যাগ 
করিয়াছেন, সেই মুহুর্তেই তিনি তাহাদিগকে আপন বুকে টানিয়া লইয়াছেন। 

বিধ্মীদিগের সহিত শান্তিতে বাস করাই ছিল তীহার প্রধান লক্ষ্য । অতিবড় 
শক্রর জন্যও ঘষে তাহার অস্তরে করুণা ও প্রেম সঞ্চিত হইয়া আছে, এ কথা 
কারধতঃ প্রমাণ করিবার জন্য হষরতকে কয়েকটি বিবাহ করিতে হইয়াছিল, 
ইহার ফলে শক্রদিগের অন্তর্পোক তিনি অলক্ষ্যে জয় করিয়া লইয়াছেন। 
উম্মে-হাবিবা (আবন্থ্ফিয়ানের কন্তা ), মায়মুন1! (বীরবর খালিদের খালা 

জোয়ায়েরা (বনি-মুস্তালিক নামক বেছইন গোত্রের কন্যা )--ইহার্দিগকে 

হযরত এই কারণেই বিবাহ করিয়াছেন। এই তিনটি বিবাহের ফলেই 

কোরেশ ও অন্যান্ত গোত্রের লোকের! হযরতকে আত্মীয় ও বন্ধু মনে করিতে 

পারিয়াছিল এবং হষরতের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবতিত হইয়া 
গিয়াছিল। উম্মেহাবিবাকে বিবাহ, করায় তিনি, অবুন্থফিয়ানকে জয় 

করিয়াছিলেন, বুদ্ধী মায়মূনাকে বিবাহ করায় তিনি খালিদকে পাইয়াছিলেন 



বিশ্বনবী ৫৩৪ 

'জোয়ায়েরাকে বিবাহ করায় তিনি বনি-মুস্তালিক ও অন্তান্ত গোত্রকে পাইকসা- 
ছিলেন। এইরূপেই . মঞ্কা-বিজয়ের পথ তীহার সহজ ও স্থগম হইয়া 

গরিয়াছিল। সম্মান দিয়া, প্রেম দিয়া, কোন জ্ঞানী দুষমনকে এমনভাবে 

জঞ্ করিবার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নাই। মনুষ্যত্বের কত বড় আদর্শ 

এইখানে ! 

হযরত বলিয়াছেন £হ “বিবাহ-সন্বন্ধই অন্যান্য সব-কিছু অপেক্ষা মানুষের মধ্যে 

মহববত বৃদ্ধি করে 1” এই নীতি কার্ধতও দেখাইক়? গিয়াছেন। শুধু মৌখিক 
ভালবাস! দেখাইয়া, শুধু ক্ষমা ও করুণ] করিয়! তিনি শক্রদিগকে জয় করেন নাই, 
রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়। তিনি সকলকে আপনার করিয়! লইয়াছেন । এই বিরাট 

মনব্যত্ব ও মহান্ুভবতার তুলনায় তাহার বনুবিবাহের দোষক্রটি দাড়াইতে 

পারে কি? 

(৩) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের কন্যাগ্রহণের আদর্শ স্থাপন £ 
হুধরত তাহার অন্তু ষ্ি “দিয়া বৃঝতে পারিয়াছিলেন, মুসলমানদিগকে সারা- 

৭ এবং নানাজাতীয় লোকের সম্পর্কে আসিতে 
ধর্মাবলম্বী দিগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করা যায় 

কিনা, এপপ্রশ্ন একদিন জাগিবেই । ইহার আদর্শ দেখানে! হযরতের পক্ষে 

তাই ছিল: অপরিহার্য । অবশ্ত ইসলাম বিধান দিয়াছে যে, যাহারা *আহ্লে 

কিতাব” ( অর্থাৎ যাহাদের নিকট এশীগ্রস্থ নাধিল হইয়াছে) তাহাদের 

সহিত মুসলমানদিগের বিবাহ-শাদী চলিতে পারে। কিন্তু শুধু বিধান দিয়! 
রাখিলেই হয় না, বাস্তব আদর্শও দেখান চাই । এই কারণেই হষরতকে 

ইহুদী ও খুষ্টানদিগের মধ্য হইতে বিবাহ করিতে হইয়াছে । মেরী (খৃষ্টান) 

এবং সফিয়া ও রায়হান! (ইহুদী ) এই পর্যায়ভুক্ত । ইহাদিগকে বিবাহ 

করিয়া হযরত থুষ্টান ও ইহুদী জাতির প্রতি আপন হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া 

দিয়াছেন; হয্রত যে ইহুদী, খুষ্টান অথবা! অন্ঠান্য প্রশীগ্রন্থপ্রাণ্ত জাতিকে 

দ্বণা করেন না, তাহাদিগেকেও ঘষে তিনি ভালোবাসেন- এই তিনটি বিবাহ 

দ্বার তিনি তাহাই প্রমাণ করিয়া গিকাছেন। পাঠক দেখিয়াছেন, মেরী, 
সফিয়া ব। রায়হান কেহই হযরতের অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা মর্ধাদায় কোন 

অংশে কম ছিলেন নাঁ। হষরতের পুত্র ইব্রাহিম এই মেরীর গর্ভেই জঙ্ম- 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেড় ব্সর বয়লে ইব্রাহিম যখন মারা যান, তখন 
হযরতের সে কী আকুল শোকোচ্ছাস! মুসলমানগণ ঠিক এই আররর্শ 



৫৫ হযরতের বহুবিবাহের তাৎপর্য 

আজও বজায় রাখিয়া চলিয়াছে ; হযরতের অনুকরণে হিন্দু, খৃষ্ঠীন, ইহুদী বা! 

অন্য যে-কোন জাতির নারীকে শরীয়তের বিধান অশ্সারে বিবাহ করিতে তাহাদের 
কোন বাধ! নাই । 

(8) পরিজনবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন £ হষরতের পরিবাব- 
বর্গকে 'আহলে-বায়েত' বলে । আবুবকর, ওমর, আলি ও ওসমান-_ইসলীমের 
এই প্রথম খলিফা চতুষ্টয় 'আহলে-বায়েতে'র অস্তভূক্ত ৷ হযরত এই চারিজন 

খুলিফাকে রক্তের সম্বন্ধ ছার! বাধিয়! রাখিয়াছিলেন ৷ হয় কণা! দিয়া, না হয় কন্যা 

গ্রহণ করিয়! হযরত এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন । 'আবুবকরের কন্য। এবং 
ওমরের কন্যাকে তিনি স্ত্রীরূপে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর আলি ও ওসমানকে 

আপন কনা! দান করিয়াছিলেন । আয়েষা এবং হাফ সাকে বিবাহ করিবার গুঢ় 

কারণ ইহাই । 

(৫) অন্ুরোধ-রক্ষা1? 2 অনেক জ্রীলোক নিজেরা ইচ্ছা করিয়া 

পয়গন্বরের সহধযিণী হইবার জন্ত লালায়িত ছিলেন। তাহার ইহকাল ও 
পরকালে হষ্রুতেফু সাহ্চর্ধে কাল কাটাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কাজেই 

বিবাহবন্ধন দ্বারাই তাহাদিগকে হযরত নিজের কাছে রাখিয়ছিলেন। কোন 

কোন সাহাবাও নিজেদের কন্ঠ বা ভগিনীকে দিয়া হযরতের সহিত আত্মীয়ত। 

স্বপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কারণেও হুযরতকে ২1১টি বিবাহ করিতে 

হইয়াছিল। বিবি সওদা, জয়নব ও মায়মুনা এই পধায়ভুক্ত । স্্ীদ্িগের কেহ 

কেহ নিজেদের “বারী” (পাল।) ত্যাগ করিয়া শুধু পতীত্বের সন্বন্ধটুকুর জন্যই 
হষরতের স্ত্রী হইয়াছিলেন | বিবি সওদা1 বিবি আয়েষার অনুকূলে তাঁহার বারী 
পরিষ্যাগ করিয়াছিলেন । 

(৬) আদর্শের পুর্ণতা-লম্পাদল ২ পূর্বেই বলিয়াছি, হয়ত ছিলেন 
আমানের পরিপূর্ণ আদর্শ । আমাদের জীবনে যত কিছু সমস্তা। দেখা দিতে পাবে 

সবগুলিরই পূর্বধারণা. করিয়া তাহাদের সমাধান বা তাহার ইংগিত তিনি 
আমাফের জন্ত রাখিয়। গিয়াছেন-_শুধু আদেশ-নিষেধ দ্বারা নয়, বাস্তব 

আঘর্শ হারা । আঘর্শের পরিপূর্ণভার খাতিবেই তাই তাহাকে এতগুলি 
বিভিন্ন প্রকৃতির নারীকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। এক স্ত্রীর ছারা 
রিতিন্ন আদর্শে দেখান কিরূপে সম্ভব হইত। তিনি যদি শুধু খাদিজাকে বিবাহ 
করিয়াই ক্ষান্ত হইনেনঃ তবে আমরা কুমারী জীর সহিত ম্বামীর ব্যবহার 
কিরূপ হুইবে, জানিতে পারিতাম না; দি শুধু কুমারী আয়েবাকেই 



বিশ্বনবী ্ ৫৩৬. 

বিবাহ করিতেন, তবে বিধবা ও বুদ্ধা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার কিবপ 

হইবে, জানিতে পারিতাম নীা। শুধু যদ্দি স্বগোত্র বা স্বধর্মাবলহ্বী দিগের 
কন্তাকেই বিবাহ কগিতেন, তবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিবাহ করা যায় 

কিনা এবং তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, জানিতে পারিতাম 

না। শুধু যদি সন্ত্রস্ত বংর্শ হইতেই বিবাহ করিতেন, তবে ক্রীতদাসূকে 
যে বিবাহ করা যায় বা সেও যে সমস্ত ঘরের ঘরণী হইতে পারে, এ 

আদর্শ আমরা পাইতাম না| শুধু যদি সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করিতেন, 
তবে বন্ধ্যানারীর মনের খবর আমর! পাইতাম না। স্বামী-্ত্রীর বিভিন্ন 

চিত্র দেখাইবার জন্যই এবং বিভিন্ন নারীপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়! 

তুলিবার জন্যই হষরত বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন অবস্থার নারী দিগকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন। এক জীবনে সমস্ত আদর্শ স্বপ্র ' ও পরিকল্পন। 

দেখাইতে গিয়াই হযরতকে বিচিত্র ধরণের একাধিক নারীকে স্ত্রীবূপে গ্রহণ করিতে 

হইয়াছে । 
(৭) কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন £ মৌখিক সম্বন্ধকে ইসলাম্ শ্বীকার 

করে না। কিন্তু হযরতের সময়ে এ-প্রথা আরবে বিদ্ধমান ছিল। অনেকেই 

পিতা, ভ্রাতা, ধর্মমা ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতাইয়। বিবাহ-শাদী ব্যাপাবে অনেক 

কুষংক্কারের স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই কুপ্রথার উচ্ছেদে সাধনের 

জন্য হযরত তীহার পালিত পুত্রের পরিত্যন্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

তালাক-দেওয়! স্ীলোককে সেকালে কেহ বিবাহ করিতেও চাহিত না। 

বিবাহ করিলে ইসলামি প্রথান্থসারে কিরূপ করিয়া করিতে হইবে, তাহা 
প্রদর্শন করার প্রয়োজন হইয়াছিল । বিবি জয়নবের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত 

হইয়াছিল। 

এ সম্বন্ধে আল্লাহ কি বলিতেছেন, দেখুন : 

“কিন্তু জায়েদ যখন তাহাকে (জয়নবকে ) পরিত্যাগ করিল, তখন 

আমরা তাহাকে তোমার ক্ত্রীবপে দান করিলাম, যাহাতে পালিত 

পুত্রের স্ত্রী সম্বন্ধে বিশ্বাসী দিগের মনে কোনরূপ খট্ক1 না লাগে !” 

(৩৩ ২৩৭) 

এই সন্বন্ধেই আল্লাহ্ বলিতেছেন £ 

“রস্থুলকে যাহা কৰ্িতে আদেশ দিয়াছি তাহা করিলে কোনই অন্তায়: 

হয়ন! |” 776 ৩৩ 2 ৩৮) 



৫৩৭ হযরতের বছবিবাহের তাৎপর্য 

ক্রীতদাপী, নিঃসহায়া বিধবা, ভিন্নধর্মাবলম্বী নারী--ইত্যাদিকে 

স্ীরপে গ্রহণ করিলে কিভাবে তাহাদ্দের সহিত ঘর-স্ংসার করিতে হয়, 

অথবা তাহাদিগকে কিরূপভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার আদর্শও 

আমর! পাই অন্যান্য স্ত্রীদিগের মারফৎ। কাজেই বলা যাইতে পারে, 

হযরতের স্ত্রী-সংখ্যা ১৩ হইলেও ধ্যানতঃ তাহারা সংখ্যায় এক । ১৩ জনকে 

মিলাইয়! যে পারীমুতি, হযরত ছিলেন তাহারই স্বামী। এক স্ত্রী বিবাহ 
করিলে এসব আদর্শ আমর! কোথায্ম পাইতাম ? 

সপত্বীদ্িগের সহিত স্ত্রীরা পরম্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, অথবা 

একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিলে স্বামী-স্ত্রীর পরম্পর কর্তব্যই বা কিরূপ হইবে, সে 

আদর্শ স্থাপনও এগুলি বিবাহের অন্যতম কারণ । 

(৮) আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন £ এক-বিবাহ দাম্পত্য জীবনের 

আদর্শ বটে, সন্দেহে নাই। কিন্তু বহুবিবাহ যে সর্বদা নিন্দনীয়, তাহাও 

নয়। বনুবিবাহের মধ্যেও একট] বিরাট মহত্ব লুকাইয়া আছে। এক- 

বিবাহের মধ্যে আছে খানিকট। স্বার্থপরতা ও মানমিক সংকীর্ণতা। আমার 

স্ত্রী, আমি ,এখং আমাদের দুই জনের পুত্র-কন্া- এই সংকীর্ণ গণ্তী-স্থট্টিই 

হইতেছে এক-বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্বা। এক-স্ত্রীকে লইয়া পুরুষের 

অন্তরের বৃ মহছ্বত্তি তাই খেলা করিতে পারে না। প্রেম কোন নিদিষ্ট 
পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহা সংকীর্ণ হুইয়া আসে; সে প্রেম মানুষকে 

অন্তম্ীন করিয়া তুলে, বহিমুখীন করে না) ভোগী করিয়া তুলে, ত্যাগী 

করে না। নিজেকে বিলাইয় দেওয়ার মধ্যেই হইতেছে * প্রেমের চরম 

সার্থকতা । একাধিক স্ত্রী হইলে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বাড়িয়! 

যাঁয়। কর্তন্য এবং দায়িত্ব যেখানে বহুমুখীন হয়, সেইখানেই হয় মানুষের 
সত্যিকার পরীক্ষা । একাধিক স্ত্রী থাকিলে পুরুষ এই পরীক্ষার সম্মুখীন 
হয়। সকল পত্বীর প্রতি বা সকল সন্তানের প্রতি সে তুল্যরূপে তাহার 

কর্তব্য পালন করিতেছে কিনা, এ কথা তখন তাহাকে ভাবিতে হয়। 

বস্থর মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া থাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সে তখন 
আত্মোপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে পত়ীদিগের অন্তরের বন্ধ 

সুপ্ত বৃত্তির জাগরণ হইতে পারে। একক স্ত্রী আত্মসর্বস্ব হয়, কেমন 

করিয়া পরের জন্য কিছুটা ত্যাগ করিতে হয়, সে তাহা জানে না। কিন্ত 

সপত্বীর মধ্যে বান করিলে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত ন৷ হইয়া! পারে না। যে- 
৩৪ 



বিশ্বনবী ৫৩৮ 

ত্যাগ তাহাকে করিতে হয়, যে-বঞ্চনা তাহাকে সহিতে হয়, তাহা একদিক 

দিয় পীড়াদায়ক হইলেও উহাই তাহার অন্তরের মহত্বকে জাগাইয়৷ তুলে। 
সপত্বীদিগের মধ্যে সচরাচর যে পরস্পরের প্রন্তি ঈর্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, 

তাহা কোন নারীর পক্ষে গৌরবের কথ! নয়। ম্বামীর যথাসর্বন্ব একা 

অধিকার করিতে পারিলাম না, সব স্থুখ-সম্পর্দ একা ভোগ করিতে পারিলাম 

না, এই চিন্তা ও মনোবুত্তি মাছষকে কখনও বড় করে না। সতীনের প্রতি 

এবং সতীনের সন্তান-সম্ভতির প্রতি ফেরী প্রেম ও ন্রেহ-মমতা দেখাইতে 
পারে, তাহার অস্তঃকরণ মহৎ না হইয়াই যায় না। এরূপ নারীকে যেখানেই 
পাইবেন, সেখানেই দেখিবেন তিনি মহীয়সী । হযরত মুহম্মদ বিচিত্র 
ধরণের বহু আীর মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের এই দ্বিকট] উজ্জলরূপে পরিস্ফুট 

করিয়া তুলিয়াছেন। মহান্থভবতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা, উদ্দারতা, 

কর্তব্যপরায়ণতা, মানব-প্রেম প্রভৃতি নানা গুণের দৃষ্টাস্ত তাহার এই বনু- 

বিবাহের মধ্য দিয়া আমর] দেখিতে পাইয়াছি। 
পরিশেষে আর একটি কথা বিশেষভাবে আমাদের বিবেচনা করিতে 

হইবে। এক-বিবাহ ( হ001)0988109 ) যে সর্বত্রই দ্রাম্পত্য-জীবনের 

আদর্শ এবং বহুবিবাহ ( 79198581785 ) যে মানব-সমীজের অকল্যাণকর, 

এ কথাই বা কে বলিল? একটা মিথ্যা, অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক 

নীতিবোধের উপর দীড়াইয়া বনহুবিবাহকে সর্বথ| নিন্দা করা আমাদের 

উচিত নয়। ইউরোপীয় সমাজতত্ববিদি এবং যৌনবিগ্াবিশারদ ব্যক্তিরা 

বলিতেছেন £ এক-বিবাহ শ্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত নয় £ মানব জীবনে 

বহুবিবাহের প্রয়োজন রহিয়াছে। এক-বিবাহ সর্ব অবস্থায়-_দাম্পত্য 

জীবনের আঘর্শ হইতে পারে না। এক-বিবাহ বগু মানুষের ব্যক্তিগত 

ও পারিবারিক জীবনকে তিস্ত এ বিষাক্ত করিয়াছে একং বহু ছুর্নাঁতির 
প্রশ্রয় ধিয়াছে। এক-বিবাহ্ যে-সমাজের বা যে-জাতির আদর্শ, অথবা বছু- 

বিবাহ যেখানে আইনভঃ নিষিদ্ধ, সেখানে নরনারীর নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত 

শিথিল। আইনের ভয়ে পুরুষের! প্রকাশ্তটে সেখানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ 

করে না! বটে, কিন্ত গোপনে গোপনে তাহারা বন উপপত্থী রক্ষা করে এবং 
অন্যান্য বন্ধ দুর্নাতির প্রশ্রয় দেয়। সেক্ষেত্রে বস্ুবিবাহই টনতিক ধ্বংস 
হুইতে নরনারীকে রক্ষা করে । 

€ঘ যে দেশে বা ষে'ষে সমাজে এক-বিবাহের প্রচলন রহিয়াছে, সেখানে 



৫৩৯ . হযরতের বহছবিবাহের ভাতপর্য 

মক্মু্ধ বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভ্রণ হত্যা এবং অন্যান্ত শতপ্রকারের যৌন-কিভ্রাটে 

সমাজ-জীবন বিড়ম্বিত হইতে দেখা গিয়াছে । ইল, ফ্রান্স, রাশিয়া, 
আমেরিকা--কোথাও দাম্পত্য জীবন আদর্শ নয়। কুমারী জননীর সংখ্য। 

সেখানে অত্যন্ত প্রবল। মানব জাতির স্বাভাবিক যৌন-চেতনার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া দূরদর্শী হযরত মুহম্মদ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বহুবিবাহের 
বিধান দিয়া নারী-জাতিরও কি কল্যাণ সাধন করেন নাই? বহুবিবাহ 

না থাকিলে নারীর তুর্গতির সীমা থাকিত নী। “রক্ষিতা, বা 'পতিতা, 

অবস্থায় কি নারী-জাতির সম্মান বাড়িত? এক্ষেত্রে রন্থলুললাহ. বহুবিবাছের 

বিধান দিয়া নিশ্চয়ই জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন বর্তমানে 
পুরুষেরা যাহাতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে না পারে, সেজন্য নারীদের 

তরফ হইতে কোন কোন স্থানে আন্দোলন আরস্ত হইয়াছে । কিন্ত 

এক-বিবাহের আন্দোলন নারীদের পক্ষে সর্বথা কলাপপ্রদত্ত নয়, সমর্থন-: 
যোগ্যও নয়। বহুবিবাহের প্রকাশ দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলে তাহার 

অবশ্থীস্তাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবৈধ প্রেম ও অনাচারের গুপ্ত দুয়ার খুলিয়া 

যাইবে । দুইটির মধ্যে প্রথমটিই কি শ্রেয়: ও বরণীয় নয় । 



পরিচ্ছেদ £ ১৪ 

মুহল্সদ 'আহ মদ, ছিলেন কিন? 
এইবার আমরা হযরত মুহম্ম্কে “আহ মদ'-রূপে দেখিব, অর্থাৎ তিনি 

আল্লার চরম পরিচয়দাতা৷ ছিলেন কিনা, পরীক্ষ। করিব । 

আল্লার প্রকৃত পরিচয় মানুষের পক্ষে অপরিহার্য । আল্লাহকে তাহার স্বরূপ 

কী, গুণাবলী কী, ইত্যাদি বিষয় না জানিলে মান্ষষের জীবনের লক্ষ্য, পরিণতি ও 

কর্তব্য সম্বন্ধে কোনই চেতণ! আসিতে পারে না । 

কিন্তু হযরত ' মুহম্মদ আল্লার কি পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন-না- 

দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে তাহার পূর্ববর্তাঁ অন্যান্য মহাপুরুষগণ 
"আল্লাহ্ সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করিয়া গিয়াছেন অথবা অন্যান্ত ধর্ে 

আল্লার কী পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, জানা দরকার । আমর! অতি সংক্ষেপে 

তাহাই আগে আলোচনা করিব। 

আলোচনার প্রারস্তেই বলিয়! রাখা ভালো £ বিশুদ্ধ একত্ববাদের আলোকেই 

আমর আল্লার স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রয়ান পাইব। আল্লাহ্ যে আছেন এবং 

তিনি ষে এক এবং অদ্বিতীয়, এ কথা শ্বতঃসিদ্ধভাবেই আমাদিগকে মানিয়া 

লইতে হইবে । আল্লাহ্ আছেন কি নাই, তিনি এক কি বহু--এসব প্রশ্নের 

আর নৃতন করিয়া মীমাংসা করিব না। কোন ধর্ষে আল্লার 'একত্ব 
সবাপেক্ষা স্থন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ মান্য এবং বিশ্বজগৎ__ 

ইহাদের পরম্পরের মধ্যে কাহার £কান্ সম্বন্ধ, ইহাই হইবে আমাদের এই 

আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় । 

ছিন্দুধর্মে উশ্বরতন্ত 

সবপ্রথমেই হিন্দুধর্মের আলোচনা করা যাউক। ূ 

হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ও গীতা । 

ব্দে আত প্রাচীন গ্রন্থ । বেদ চাটি £ খণ্বেদ, যজুবেদ, সামবেদ, অথর্ববেধ | 

বেদ আদিম গ্রন্থ, হহার পারণাত উপনিষদ ব' বেদান্ত । 

প্রথমেই বেদের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। বেদ যে ঈশ্বসের একতৃ 



৫৪১ মুহম্মদ “আহমদ? ছিলেন কিনা ? 

স্বীকার করিয়াছে, এ কথ বলা কঠিন। বেদের ধর্ম বছুদেববাদ ।* 

প্রাকৃতিক দৃশ্াবলী দেখিয়া খধিগণ তাহাদিগকে দেবতাজ্জানে পূজা করিতেন । 

ইন্দ্র, অরুণ, মিত্র, অগ্নি, সবিতা, বিষ্। আদিত্য, পূষা, খতু, বায়ু, রুদ্র, 

মরুৎ্, বেন, সরম্বতী, উধা, গ্যাবা! পৃথিবী, গৌ, অশ্ব, মক ইত্যাদিই ছিল 

বৈদিক যুগের আরাধ্য দেবতা । আধখধিরা এই সব দেবতাদিগের উদ্দেশ্ট্ে 
স্ডোব্রপঠ করিয়া হোমান্িতে সোমরস আন্তি দিতেন । বেদে প্রধান 

দেব্তার সংখ্যা ৩৩। 

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্সই হুইতেছেন প্রধান। ইন্দের স্বরূপ 

বা পরিচয় বেদে নিম্লিখিতভাবে আছে £ 

“ইন্দ্র অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা )-. ইন্দ্রের বর্ণতণ কেশ, শ্রাশ্র, রথ, অস্ত 

সবই হরিৎ বা পিংগলবর্ণ (১০1৯৬), তাহার ছুই দীর্ঘ হাত, তাহার 

অন্তর বজ ( ৮1৬৬৭, ১১), ধনুর্বাণ, অংকুধশ (৮১৭১০); ইঙের জন্ম 

আছে, জনয়িতা ৪ জনযিত্রী আছে (১1১২৯।১২)। খখ্েদে গোটা 

ছুই স্ক্তে (৩1৪৮, ৪1১৮) তাহার জন্মের বিবরণ আছে। তিনি মাতৃগর্ভে 
থাকিয়াই মাতার পার্থ ভেদ করিয়া জন্ম লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; 

জন্ষিয়াই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন (৩৪৪1৪) ও হুর্ষের বথচক্র 

নিক্ষেপ করেন (১১৩০৯ ৮ তিনি জন্মাবধিই যোদ্ধা (৩1৫১৮, ৫১০1৫), 

তাহার জন্মসময়ে ভয়ে পৰত, আকাশ, পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল 

এবং দেবগণ ভীত হুইয়াছিলেন। ইন্দের জন্মলময়ে গাভিগণ (মেষ) 

রব করে। ইন্দ্র গাভী-মাতার বৎস-তিনি গ্টির পুত্র গার্ট্ 

(১০।১১।১২)। তাহার মাতার নাম নিষ্টিগ্রী। তাহার পিত। অদ্দিতি।__ 

তিনি গ্যাব। পৃথিবীর পুত্র ও জনক দুইই (১০1৫৪1৩)। তাহার পিতা 

দৌ ও তষ্টা। অগ্নি ও পৃষা তীহার ভ্রাতা । তীহার স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও 

শচী--সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্র অত্যধিক সোমাসক্ত ও মোমপায়ী ।__- 

ইন্দ্র ২০টা বুৃষের মাংস ও ৩০০টা মহিষের মাংস ভক্ষণ করেন 
( ১০1২৮1৩, ১২৯, ২৭)৮। --( বেদবাণী ; ৬৭-৭৪ পৃষ্ঠা ) 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বেদে আমরা একেশ্বরবাদ খু'জিয়া 
পাইতেছি না। অবশ্ত বেদের কোন কোন স্ক্তে 'শুদ্ধম্" “অপাপবিদ্ধম”, 

* বেদের ধর্ম বে 'বছুবাদ', তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
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“আবঙমানসগোচরম্” ইত্যাদি শবের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা মনে 

হয় দেই চিরজ্যোতির্ময়ের দীক্তিরেখা কোন কোন সময়ে কোন কোন মুনি 

ধধষির অন্তর্পোকে প্রতিভাত হইয়াছিপ, তবে সেই পরম একের স্থস্পষ্ট 

ও পরিচ্ছন্ন ধারণা তখনও তাহারা করিমা উঠিতে পারেন নাই। দৃষ্টি 
তাঁহাদের স্িতে নিবদ্ধ ছিল; হ্ষ্টিব অন্তরালে কে আছে, মে বহস্ত হয়ত 

তাহাবা তখনও সম্যককপে ভেদ কবিতে সক্ষম হন নাই । 

পুরাণ 
বেদেই যখন ঈশ্ববের একত্ব বিরল, তখন পুবাণে তো নাই-ই কারণ 

পুবাণ শুধু দেবদেবীব কাহিনীতেই পরিপূর্ণ । 

বড়দর্শন 

এইবার হিন্দুদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 
হিন্দুদর্শন ছয়ভাগে বিভক্ত £ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্চল, পুব- 

মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা ব্দাস্ত। ন্যাষ-দর্শনের প্রণেতা গৌতম, 
বৈশেধষিক-দর্শনের প্রণেতা কনাদ, সাংখ্য-দর্শনেব প্রণেতা কপিল, পাতগুলের 

প্রণেতা পাতঞ্লি, পুর্বমীমাংসাব প্রণেতা জৈমিনী এবং উন্তর-মীমাংসা বা 

ব্দোস্তের প্রণেতা বাদরায়ণ বা ব্যাস । 

হিন্দুরর্শনের গোড়ার কথাহ হইতেছে ছুঃখবাদ। সংসার দুঃখের 

আলয়, এখানে প্রকৃত সুখ নাই, এই ছুঃখ হইতে মান্ষ কিরূপে মুক্তিলাত 

করিতে পারে_-এই তত্বই খ্ডদর্শনে আলোচিত হইযাছে। কিন্তু আশ্চর্ষের 

বিষয়, এক বেদান্তদর্শন ছাড় অন্য পাঁচটি দর্শনেই এই ছুঃখনাশের প্রণালীর 

সহিত ঈশ্বরের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়। যার না। পাগুতগ্রবর 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ সম্বন্ধে কী বলিতেছেন দেখুন £ 

“র্শন-শাস্ত্েরে আলোচনা কবিলে আমর। দেখিতে পাই যে, এক 

উত্তর-মীমাংসাঁ বা বেদাস্ত-র্শন ভিন্ন অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত ছুঃখ- 
হানির প্রণালীর সহত ঈশ্বরেব সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখা ও 

পূর্ব-মীমাংসায় তো ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ন্যায় ও বৈশেধিক- 

দর্শন ঈশ্ববের প্রতিপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের উপদিষ্ট 



৫৪৩ মুহম্মদ “আহ.মদ' ছিলেন কিনা ? 

উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ অম্পর্ক নাই। পাতগ্রল-দর্শন বদিও 

ঈশ্বরকে যোগপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, কিন্তু সে দর্শনে, 

ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বেদাস্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য 

বটেন, তথাপি বেদাস্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে প্রতেদ 

অল্প নহে ।” ” ( গীতায় ঈশ্বরবাদ, ৭-৮ পৃষ্ঠা ) 

কোন্ দর্শনের কী মত দেখ! বাউক £ 

ন্টায়দর্শনের মতে তত্বজ্ঞানলাভই হইতেছে মোক্ষলাভের উপায় । 

কিন্ত কিসের তত্বজ্ঞান ? ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তত্জ্ঞান? ন1। প্রমাণ, প্রমেন্ন, ' 

সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ঘোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান জন্মিলেই 

দুঃখের নিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হইতে পানে । বল! বাহুল্য, এই ষোড়শ 

বস্তর মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে | 

্যায়-দর্শনের কিছুই যায় আসে না। ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিয়াই মানুষের 

মুক্তিলাভ হইতে পারে । ্ 

বৈশেষিক দর্শনের মতেও মুক্তির উপায় এই তত্বজ্ঞান। ব্রব্য, গুণ, কর্ম, 

সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়- এই ছয় বস্তর স্বাধর্ম ও বৈধর্ম-জ্ঞান জন্মিলেই মানুষ 

দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে । 

“বৈষেশিক-দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে নাই বটে, 

কিন্ত ঈশ্বরের স্থান সেখানে মুখ্য নহে-_গৌঁণ। বৈষেশিক-দর্শনকার 

নিঃশ্রেয্দ প্রাপ্তির জন্ত ষে প্রণালীর নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত 

ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যল্প। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত 

তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক বা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কোন ক্ষতি- 

বৃদ্ধি নাই। সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর যাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের 

স্বাধর্ম ও বৈধর্মজ্ঞান অক্ষুণ্ন থাকুক, বৈশেধিক সেই তত্বঙ্গানের বলে দুঃখের 

গণ্তী ছাড়ায়! নিঃশ্রেয়স লাভ করিধেন। ইহাই বৈশেষিক অনুমোদিত 

মুক্তিপথ।” _( লীতায় ঈশ্বরবাদ, ২* পৃষ্ঠা) 

লাংখ্য-দর্শন রীতিমত একখানি নিরক্ৈরশান্ত্।  ছুঃখমুক্তি বাঁ কৈবল্য- 

লাভের ২৫টি উপায় উহাতে নির্দেশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে ঈশ্বরের 

কোন স্থানই নাই। “ঈশ্বরাসিদ্ধে:”__ অর্থাৎ ঈশ্বর অসিন্ধ_ইহাই তাহার 

মত। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই হইতেছে নিত্য, আর সবকিছু অনিত্য । 

পুরুষ বনু, প্রকৃতি এক। এই পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক. জানলা 
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করিলেই মুক্তিলাভ কর] যায়। বলা বাহুল[, ইহা বোদ্ধ দর্শনেরই প্রকার ভেদমা্র 
সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে ৪৯ 10116 বলিতেছেন £ 

[11615 18 ৪ 101905 110 1015 ৪596৩10 101 809 00106] 01 ৪১- 

০101086 1065899, ৮06 (61619100176 01 000, 9/11961861 ৪.৩ (36 

016826017০1 ৪3 00০ [0111 ০1 81] (0089. 

--( 21001921 72101105010105 2 0051810 ০011210118১ 0. 397 ) 

পাতগুল-দর্শনও মূলতঃ সাংখ্য-দর্শনেরই অনুরূপ । সাংখ্যের সমস্ত 
দার্শনিক সিদ্ধান্তকেই পতওগ্রলি মানিয়া লইয়াছেন, পুরুষ-প্রকৃতিকেই তিনি 

জগতের একমাত্র নিত্যবস্তর্ূপে গ্রহণ করিয়াছেন । তবে একটা বিশেষত 

তাহার এই ষে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই, 

এবং যোগসাধনাই মুক্তি-সাধনের উপায়, এই কথা বলিয়াছেন। সাংখ্যে 

মুক্তি-সাধনের প্রক্রিয়া ২৫টি, পাতগ্লে ৯৬টি; এই অতিরিক্ত প্রক্রিয়াটি 

হইতেছে ঈশ্বর-প্রনিধান; অন্য কথায় পাতঞ্জল সাংখ্যের সব কিছুই গ্রহণ 
করিয়াছেন, শুধু ঈশ্বর-বিশ্বাসটুকু ইহাতে জুড়িয়া দিয়াছেন নাত্র। কাজেই 
এই ঈধব-প্রসংগটুক তুলিয়া লইলে সাংখ্যে ও পাতগ্জলে আর কোনই প্রভেদ 

থাকে না। | 

পাতঞ্জলি ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঈশ্বর-প্রাণিধান দ্বারা কৈবল্য 

লাভ ঘটিতে পারে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু উশ্বর-প্রণিধানই ষে যোগসিদ্ধির 

সর্বপ্রধান 'ও একমাত্র স্টপায়, এ কথা বলেন নাই। শ্রীযুক্ত পরমানন্ 

দন্ত তীহার “হিন্দুদর্শন ও খুষটীয় দর্শন” গ্রন্থে বলিতেছেন £ 
“পতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও 

এ-মতে যোগসিদ্ধির কোন বিশেষ বাধা হয় না; কারণ, ঈশ্বর-প্রর্ণিধান 
যষোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র । আর ইহাও দ্রষ্টব্য 

যে, পতঞ্জলের মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পন নহে, 

ঈশ্বরে কর্মাপর্ণমাজ ! ঈশ্বর-গ্রণিধানের উপদেশ দিয়! পতপগ্রলি যোগীকে 
ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাহাকে কর্মসন্্যাস করিতে 

বলিয়াছেন মা ।* --( ১৫ পৃষ্ঠা) 

পূর্ব-মীমাংসাও নিরীশ্বরবাদের সমর্ক। পণ্ডিত হীরেন্্রনাথ দত 
বলিতেছেন £ - 

“মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী £ তাহারা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত বলে। 



৫৪৫ মুহম্মদ “আহমদ” ছিলেন কিনা ? 

বটে কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাকা, তাহা স্বীকার করেন না। বস্ততঃ 

সীমাংসা-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসংগ নাই। সেইজন্য 
*বিছোন্নাদতরংগিনী গ্রন্থকার মীমাংসকদিগেব পরিচয় স্থলে 

বলিয়াছেন, তাহারা» ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা পালয়িতা 

বাঁ সংহর্তা আছেন, 'এ কথ স্বীকার করে না 1” 

-_- গীতায় ঈশ্বরবাদ : ২৬ পষ্ঠা ) 

এইবার বেদান্ক-দর্শন কি বলে দেখ! যাউক : 

বেদান্ত-দর্শনের প্রচারক শঙ্করাচার্ধ। তিনি ফে-দার্শনিক মতবাদের প্রচার 

করেন, তাহা বেদান্ত বা উপনিষদের উপব সংস্কাপিত। কাজেই তাঁহার কথা 
আলোচনা করিবার পূর্বে বেদান্তে ঈশ্বর সন্ধে কী কথা বলা হইয়াছে, আমাদের 

জানা দরকার | | 

ব্দাম্ত বা উপনিষগ 

বেদের সারাংশ বা শেষাংশের নামই বেদান্ত । বেদীস্তের অপর নাম 

উপনিষৎ |" উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কাহারও কাহারও 

মতে উপনিষদের মোট সংখ্যা ১০৮1 তন্মধ্যে ঈশোপনিষৎ। কেনোপনিষণ, 

কঠোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 

উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় কী? ঈশ্বর সন্বদ্ধে তাহার ধারণা কী ? উপনিষদের 
ধর্ম কি একেশ্বরবাদ ? 

বলা কঠিন। উপনিষদ আমাদিগকে কী যে শিক্ষা দিতে চায়, 

পরিষার বুঝা যায় না। ইহাতে একেশ্বরবাদ, ছ্বৈতবাদ, অছৈতবাদ 

নিরীশ্বরবাদ_ সব কিছুই আছে। ঈশ্বর সন্বদ্ধে এক-একটা শ্লোক এমন 

আছে €ে তাহাতে একেশ্বরবাদই প্রতিপন্ন হয়; 'আবার বেদের বছবেদবাদ 

এও বুদ্ধের সংশয়বাদ বা নিরীশ্বরবাদও ইহাতে পাওয়া যায় । উপনিষদ 

বেদকে একবার অন্রান্ত বলিতেছে আবার বেদজ্ঞান ঘে অতি নিয়স্তবের 
এবং উহ বারা ষে মোক্ষলাভ হইতে পারে না, তাহাও বলিতেছে। উপনিষদে 

এত বিভিন্ন প্রকারের মত আছে যে. যে-কোন মতাবলম্বীই স্বীয় মতের সমর্থন 

উপনিষদে পাইতে পারেন ।* 

ক “90 1৪ 200 17000075526 100 01 0100 60006128 2 066920202: 83003701920 

1200172090। সা910 1৪ 2006 £০০690 20 60০ ঢ00501809909.৮--13100209615 10209 7891210 

4০1 809 6398, 0. 61. 
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[901 9. 17২8011981011811091) তাই বলিতেছেন £ 
“[ট 19100606585 €0 06০106 51186 11)6 [00910151795 668০1), 

1%00511 900061709 ০016 10116 [07091019179.08 16580. (5670 110 0০ 11518? 
০06 (1015 01 086 0160010061৮50 €1)6০01৬.১--1170181) 17210110901015- 

[. 139. 

ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদ কী বলে? 

“একমেবাদিতীয়ম্ঠ (এক ছাড়া দুই নাই) এবং "সর্বং খবিদং বর্ষ 

( সব-কিছুই ব্রদ্ধ)--ইহাই হইতেছে উপনিধদের বাণী। উপ্বনিষদের মতে জীৰ 
ও ব্রহ্ম অভিন্ন । “তত্বমসি' ( তুমিই তিনি ), 'অয়মাত্মা ব্রদ্ধ' (এই আত্মাই ব্রহ্ম ), 

'“সোহহং' (সে-ই আমি ), “অহং ব্রহ্ধান্থি (আমিই ব্রন্ধ )-_ এই শিক্ষাই উপনিষদ 

দিয়াছে । 
এই ব্রহ্ম কে? তাহার স্বরূপ কী? 

উপনিষদ বলিতেছেন £ 

স পর্ধগাদ্ধক্রমকায়ব্রণ- 

মশ্মাবিরং শুদ্ধপাপবিদ্ধম্। 

কবির্মনীষী পরিভূং ত্বয়্ 
ধাথাতথ্যতোহর্ধান বেদধাচ্ছাশ্বতীভ্য সমাত্যঃ ॥ 

অর্থাৎঃ তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, অক্ষত শিরাহীন নির্ধন, 

অপাপবিদ্ধ সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও বয় । তিনি নিত্য- 

কালস্থায়ী সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য ষথাম্ুরূপ কর্তব্যবিধান করিয়াছেন ।-- 

ঈশোপনিষ | 

কোন কোন শ্থানে ব্রহ্ষকে “মহতোমহীয়ান*, “সচ্চিদানন্দ”, “আনন্দব্বপমুতং, 

প্রভৃতি বিশেষণেও বিশেষিত করা হইয়াছে । এই সমস্ত গুপাবলী কুরআনে বণিত 
আল্লার গুণাবলীর অনুরূপ, সন্দেহ নাই । 

কিন্তু হইলে কি হয়। যে উপনিষৎ আল্লার এমন স্থন্দর ধারণা করিয়াছে 
সেই উপনিষদই আবার বলিততেছে £ ূ 

ব্রহ্ম দেবনা ং প্রথমঃ সন্বভূব 

বিশ্বস্য কর্তা ভূবনশ্য গোপ্তা । 

সব্রহ্ষবিদ্যাং সর্ববিদ্াপ্রজিষ্ঠাম্ 

অর্থবায় জোষ্পুত্রায় প্রা ॥ ১ 

--( মুণ্ডকোপনিষৎ ) 



৫৪৭ মুহম্মদ আহমদ ছিলেন কিন! ? 

অর্থাৎ ঃ নিখিল বিশ্বের শ্রষ্টা ও ভুবনের পালয়িত! পিতামহ ব্রহ্ম দেবগণের 
অগ্রণী শ্বয়স্্ূপে অভিব্যক্ত হইলেন। তিনি অর্থবা নামক জোষ্টপুত্রকে 
সর্ববিষ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। 

মুণ্কোপনিষদে আছে £ 

সর্বং.হ্যেতদ্ ব্রহ্ম _ অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম । 

শ্বেতাশ্বতরোপনিধদে আছে £ | 

তদেবাগিল্তদ। দিত্যস্তদ্ায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ । 

তদেব শুক্র তদ হ্ধ তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ 

অর্থাৎঃ সেই পরমাত্মাই (ত্রহ্ষই ) অধ, তিনি স্র্য, তিনিই বা) তিনিই 
চন্দ্র, তিনিই দীপ্কিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরুণ্যগর্ভ, তিনি জল, এবং 

তিনিই বিরাট । 

উপরোক্ত ক্লোকগুলি একসঙ্গে মিলাইয়।৷ পড়িলে ইশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ কোন 

স্ম্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে দানা বীধিয়া উঠে বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহ্, 

বলিলে আমর! যাহ বুঝি, হিন্দুশাস্্রে কোন্ নামের ছার! সেই বস্তকে বুঝান 
হইতেছে বলা কঠিন। ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, পরক্রহ্ধ বা পরমত্রদ্ধ, 

রক্ষা, বিষুঃ, মহেশ্বর__ইহাঁদের কে সেই আল্লাহ, স্থানীয়? যদি বলি ঈশ্বর, 
তবে ভুল করা হইল। ঈশ্বরের আভিধানিক অর্থ এই £ 

“ঈশ্বর-_-শিব, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান, কামদেব, রাজা, বিশ্ুদ্ধসত্প্রধান 

অজ্ঞানোপহিত চৈতন্ত, অস্তর্ধামী, জীবাত্মা, প্রক্কৃতি। স্ত্রী--ঈশ্বরা, 
ঈশ্বরী ।” 

আবার 'ঈশ্বরী”র অর্থ হইতেছে : “ছুর্গা, লক্ষ্মী, সরন্বতী” ইত্যাদি। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বরকেই যদ্দি লেই পরম “এক' বলিয়া ধর! 

হয়, তবে তাহা! ছারা শিব, ব্রন্ধ ইত্যাদি অনেক কিছু বুঝায়? পক্ষান্তরে 

ঈশ্বরের আঁবার স্ত্রী-পুত্রাদিও আছে। স্ত্রী-পুত্র সমন্বিত ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই 'এক, 
বলা চলে না। 

ঈশ্বর অর্থে ঘদ্ি ব্রহ্মা হয়, তবে দেখ যাউক ব্রহ্মা কে। 

ত্রক্ষা- বিরিক্িত বিধাতা, সঙিকতা, ত্রাহ্মণ্য 1" 

পুরাঁণার্ি হুইতে স্যষ্টিকর্তা ক্রক্ষার এইব্প বিবরণ করা যায়: 
“ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বণিত আছে যে, প্রথমে সমুদয় তমসাচ্ছন্ন 

 ছিল। পরে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দুর করিয়া জলের 
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সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ 

স্বর্ণ অগ্তরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্র্ধারপে অবস্থিত 
করেন। (এই জন্যই তিনি হিরণাগর্ত। ) পরে উক্ত অও্ড ছ্িথণ্ডিত 

হইয়া একভাগে আকাঁশ ও অপরভাগে পৃথথবী স্্৯ হয়। অতঃপর 

ব্দ্ধা দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন, যথা _ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, 

পুলস্ত্য, প্ুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ ! এই সকল প্রজা- 

পতি হইতে যাবতীয় জীবজস্তর উদ্ভব হইয়াছে । ব্রহ্ধা, দেবধি 
নারদকেও হ্ছপ্টিকার্ধের ভার অর্পণ কবেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর 

সাধনার (ঈশ্বর তবে কে?) ব্যাঘাতাশংকাঁয় নারদ ইহাতে অস্বীরুত 
হইলে ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তীহাকে গন্ধর্ব ও মানবক্ধপে জন্মগ্রহণ 

করিতে বাধ্য করেন। ব্রন্ধার ভার্ধার নাম সাবিত্রী । দেঁবসেনা ও 

দৈত্যসেনা ছুই কন্তা ।৮-_( স্কুবলচন্ত্র মিত্রের “সরল বাংল! অভিধান * ) 

এখানেও আমরা সন্তষ্ট হইতে পারিতেছি না। ব্র্গাকে একবার 

্্টিকর্তা বলা হইল আবার দেখিতেছি তিনিই হিরণ্যগর্ত রূপে জন্মলাভ 

করিলেন । কাজেই একবার তিনি শ্রষ্টা, আর একবার তিনি হ্ুষ্টা। অথচ 

তাহাকে ন্বয়ন্তও বল। হইতেছে । পক্ষান্তরে-ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, 

দশজন প্রজাপতি ( স্থ্টিকতা.) কর্তৃকই এই জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে । এর উপর 

আবার ব্রন্ধমার শ্রী আছেন, সন্তানসন্ভতিও আছেন। এরূপ মতবাদকে 

একেশ্বরবাদ বলা সহজ নয়। 

“ভগবান”, “নারায়ণ”, “বিষ্ণু, ইত্যাদির অর্থও অন্রূপ। (অভিধান 
দেখুন। ) অতএব দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ ও ঈশ্বর দ্বারা একই বস্থকে 

বুঝা যাইতেছে না। অথবা! ঈশ্বর, ভগবান, ব্রক্ধ, ব্রদ্ধা ইত্যাদি দ্বারাও 

একবস্ত্ব বুঝাইতেছে ন1। 

উপনিষদকে আমর] দেখিলাম। এইবার বেদাস্ত-দর্শন কী বলে, দেখা 

যাউক। 

বেদাস্ত-দর্শন 

উপনিঘদের শিক্ষার উপরেই বেদাস্ত-দর্শন ঈাড়াইয়া আছে । “একমেবা- 

দ্বিতীয়ম-__-এক ছাড়া ছুই নাই--ইহাই হইতেছে বেদাস্ত-দর্শনের সার 
কথা । শঙ্করের মতে ব্রদ্ধাই একমাত্র সত্য- আর সব মিথ্যা । চন্দ্র স্্য 
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আকাশ-পৃথিবী, দেব-দেবী, মাস্থষ-গরু, পাহাড়-পর্বত ইহার্দের কোন স্ব-অস্তিত্ত 
নাই, ইহার! ব্রন্গেরই প্রকাশ বা ব্রদ্দেরই অংশ | কাজেই পর্দিণামে ইহারা অরঙ্গেই 

লীন হইবে । 

এই মতবাদের নাম “অছ্বৈতবাদ? । 

অছবৈতবাদ আবার ছুই প্রকার £ (১) অদ্বৈতবাদ, (২) বিশিষ্টানৈতবাদ। 

'আচার্য রামাছুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক, অদ্বৈতবাদে ব্রক্ম ও জগৎ অভিন্ন, 

কিন্তু বিশিষ্টাছৈতবাদের মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বত্ব । শঙ্করের মতে নিগু? ব্রদ্মই সত্য, 

রামানুজের মতে সণ ব্রদ্দই সত্য-_নিগুণ নহেন । 

তাহা হইলে আমরা দেথিতেছি, উপনিষদ বা বেদান্ব-দর্শন বিশে কোন নূতন 
কথা বলে নাই। অদ্বৈতবাদ সর্বত্রই সমানভাবে অক্ষপ্ন রাখা 

হইয়াছে । 

গ্ীত। 

গীতা কী বলে? 

গীতা উপনিষদ হইতে বিভিন্ন নয় ৷ গীতাতেও বহুদেববাদই সমথিত হইয়াছে, 

তবে গীতায় ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়ছে। গীতার মতে 'পুরুষোত্তমই” শ্রেষ্ঠ 

সত্ব, তাহার উপরে আর কেহ স্লাই: সগ্তণ এবং নিগুণ-এই ছুইভাব লইয়া 

পরক্রহ্ম এবং তিনিই গীতার 'পুরুধোত্তম? ।**ভগবান পুরুষোত্তম চৈতন্তস্বরূপ, আর 

তাহার এই চেতন্যের যে সক্রিঘ্নতার দিক, তাহাই তাহার প্ররুতি | পুরুষ ও প্ররুতি 

মূলতঃ অভিন্ন 1” | 

--( শ্রীমস্তাগব্দগীতা, অনিলবরণ বায়) 
কিন্তু গীতার এই ভগবান বা! পুরুষোস্তমের স্বরূপ কী? 

স্বয়ং শ্রাকুষ্ণই সেই ব্রহ্ম বাঁ পুরুযোত্তম । অবতাররূপে তিনি শ্বয়ং ভগবান । 
বিশ্বপ্ররৃতির সব কিছুই তাহার অংশ । শ্রীকঞ্চ বলিতেছেন £ 

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ 1” 

অর্থাৎ ঃ জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ । 

“প্রপৃজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্।” 

অর্থাৎ: ভগবানের অংশরূপী দেহী ( জীবকে ) দেহ পুজা করিবে! 
অতএব, আমর দেখিতেছি, গীতাও অদ্বৈতবাদই মানিয়া লইয়াছে। জীব এবং 

ব্রহ্ম এক__-ইহাই গীতার শিক্ষা! । 
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ঈশ্বর সম্বন্ধে গীতার ধারণা এই । ইহার উপর আবার অবতারবাদ আসিয়! 

ঈশ্বরবাদকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 

গীতা বলিতেছে £ 

“পরিক্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্। 
ধর্মসংস্থাপনাধায় সম্ভবামি যুগে যুগে 1” 

অর্থাৎ ই ভগবান ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। 

গীতায় শ্রীকঞ্ণ তাই ভগবানের পূর্ণাবতার ! 

ইহাই মোটামুটিভাবে গীতার ঈশ্বরবাধ । 

উপরোক্ত আলোচন। হইতে আমরা কী দেখিলাম? দেখিলাম £ হিন্দু- 

ধর্মে ঈশ্বরবাদ স্ম্পষ্ট নয়। কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদ এখানে নাই, বিভিন্ন 

মতবাদের ইহ? একটি সমষ্টি মাত্র 

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন সময়ে রা -খধিরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করার ফলেই এই 

বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 

বেদ, পুবাণ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ডি দ্বাবা 

বূচিত এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই যে নন! প্রক্ষেপ ও বিকৃতি বিছ্যামান, সে সম্বন্ধে 

এখন প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত । আমরাং্নয়ে কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত 
করিতে ছ ঃ 

“উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, কেননা দেখ? যায় ষে বিভিন্ন 

সম্প্রদায় প্রবল হইয়! স্বমতকে শ্রুতিসম্মত বলিয়। প্রমাণ করিবার উদ্দেশে এবং 

উহাকে দুঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত করিবার মানসে বিভিন্নকালে গ্রন্থ রচনা 

করিয়া তাহ] উপনিষৎ নামে সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। এই বূপে সম্রাট 

আকবরের কালে অল্লোপনিষৎ বিরচিত হয় ।”_-( উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, 

উদ্বোধন কাধালয়--১৮ পৃঃ) 

“কি গীতা, ব্রদ্মহ্ুঞ্জ উভয়ই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে । বাদবায়ণ 

কত ক্রদ্ষস্থজ্রে পরবর্তীকালে ভীহার শিষ্ন-প্রশিষ্গণ নৃতন নৃতন স্ুত্ 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন । এইরূপ বেদব্যাম রচিত প্রাচীন ভারত- 

সংহিতার অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবতিত এবং নূতন ক্লোক 
সংযোজন দ্বারা পরিবদ্ধিত হইয়াছে ।” 

--( হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, “ঈীতভায় ঈশ্ব়বাদ;” ২০৫ পৃঃ) 
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“বঙ্গের পণ্ডিতাগ্রগণ্য উমেশচন্দ্র বিদ্ারত্ব মহাশয়ের প্রমাণে সকলেরই: 
শ্বীকার করিতে হুইবে যে, পদ্মনাভ খাধিই (ব্যাস নহেন ?) গীতা 
রচনা করিয়া মহাভারত কাব্যগ্রস্থে যোগ করিয়! দিয়াছেন। মৈথিলী 

সৃহামহোপাধ্যায় কাঞ্চ পদ্সনাভ দত্ত জাতিতে গোপাল ছিলেন, তিনি 

খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্ধীর লোক; তিনি নিজ ব্যাকরণ ( কলাপ) 

মধ্যে বাণভট্ট প্রণীত কাদদ্বরীর নামোল্পেখ করিয়াছেন। স্ৃতরাং 

বুঝা বায়, হর্ষবন্ধনের জীবনালেখ্য (হর্ষচরিত ) প্রণেতা বাণভট্রের 

পরে পদ্মনাত দন্ত বর্তমান ছিলেন। রাজা হর্ষবর্ধন ৬৪৭ খুষ্টাব 
পর্যন্ত কাম্তকুন্ডে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় লেখক 

মাতলীনের মতে খৃষ্টান €৪৮ অব হর্ধবর্ধন ইহলোক ত্যাগ কৰরেন। 

সুতরাং বনিতে হইতেছে : ভাগবদ্গীত। সপ্তম শতাব্ধীর শেষে রচিত। 
খৃষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে শংকরাচার্ধ এবং খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাবীতে 

বোপদেব গীতার টাক! রচনা করিয়াছেন । আরও প্রমাণ দ্বার! 

স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গীতা আধুনিক; গীতায় বহু নূতন শব পাওয়া 
যায়। এমন কি গীতা কালিদাস, ভবভূতি, বাণভষ্ট প্রভৃতিরও পর- 
সাময়িক 1” -- হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টায় দর্শন, একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) 

গীতায় কেন্দ্রীয় পুরুষ শরীর যে এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, 

অথবা তিনি €ষ ভগবানের অবতার নন, তাহাও অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন । 

পরলোকগত নগেন্জরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার রচিত ধ্ধর্স- 

জিজ্ঞাসা, নামক স্থপ্রসিন্ধ গ্রন্থের ভূতীয় সংস্করণের ৪২২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন 

“শ্ীরুষ্ণকে ধাহার! স্বয়ং পূর্ণবদ্ধ অথবা পূর্ণবরদ্দের অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি: শ্রীক্ুষ্ণ কোনস্থানে কি 
নিজ্বে বলিয়াছেন যে, তিনি ম্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম বা পূর্ণব্রক্মের অবতার ? 
এ কথার উত্তরে কৃষ্কোপাসক সহজেই বলিলেন: কেন, গীতায় 

তিনি আপনাকে পুলঃপুনঃ ব্্বরূপে ব্যক্ত করিতেছেন। এ কথার 
উত্তরে প্রথমত: এই বলি যে, গীতায় শ্রীরু্চ বক্তা এবং অজু 
শ্রোতা । শ্রীকঙ্চ আপনাকে ব্রক্ধম বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন, ইহাও 

মত্য। কিন্ত বাস্তবিক শ্রীকু্ষ এরূপে অজুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, 
অথব! গীতাকার তাহাকে বক্তা করিয়া অজুনকে উপদেশ দিয়া ছিলেন, 
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ইহা কে মীমাংসা করিবে? একদিকে পাগ্ব-সৈন্ অপরদিকে 
কুক্-সৈম্ঘ। এই উভয়ের মধ্যে অজুর্নের রথ। সকলেই যুদ্ধার্থে 
প্রস্তুত । এমন সময় অজুনের 'সংশয় নিরাকরণ জন্য তাহার প্রশ্্রোত্তরে 
তিনি তাহাকে এত উপদেশ দ্বিলেন যে, তাহাতে একখানি গ্রন্থ হইয়া 
গেল। ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? যদি কেহ বলেন £ 

কোন মানুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে “তাহাই সম্ভব; 

এশী শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে । তাহা হুইলে যাহা প্রমাণ 

করিতে হইবে, তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়! হইল । শ্রীরুষ্ণ ঈশ্বরাবতার 

কিনা, ইহাই তো প্রশ্ন । সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন করিবার পূর্বে ত্বীকার 

করিয়া লইলে চলিবে কেন? বক্তা ও শ্রোতা কল্পনা করিয়া গ্রন্থ 

রচনা করা আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা । মহাভারতাদি প্রধান 

প্রধান ধর্মগ্রন্থ এ প্রণালী অন্গসারে লিখিত হইয়াছে । তন্্শাস্্রসমূহে 
মহাদেব বক্তা, পার্বতী শআোতা। বাংলা ভাষাতেও অনেক স্থলে উক্ত 

প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে । এমন কি প্রতি বৎসর যে শ্রীরামপুর পঞ্জিকা 

প্রকাশিত হইয়া থাকে, উহার বক্তা মহাদদেব এবং শ্রোতা পার্বতী । 

য্থা £ 

“হব প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী 

বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি। 

কোন্ গ্রহ হইল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর 

প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর | 

ভব কন ভবানাকে কহি বিবরণ । 

বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ |, 

এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাকে কি শিবোক্তি বলিয়া 

গ্রহণ করিতে হইবে? হিন্দু মাই বলিবেন, না ইহা কল্পনা মাত্র |” 
( হিন্দুদর্শন ও খুীয়*দর্শন, ৪২৬-৪২৭ পৃঃ) 

নগেন্দ্রবাবু আরও বলেন £ 

“কৃষ্ণ পরব্রদ্ষের' উপামনা করিতেন এ কথা ভাগবতে স্পই্ইরূপে লিখিত 

আছে। দেবষি নারদ শ্রীকুষ্ণকে কিরূপ অবস্থায় দেখিলেন, তাহার এইরূপ 

বর্ণন। আছে £ 

“ক্কাপি সন্ধামুপাীনং-..প্রকুতে পরং ॥ 
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অর্থাৎ ঃ “কোথাও সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্্র জপ 

করিতেছেন, কোথাও বা! প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমাত্মা তাহার ধ্যান 
করিতেছেন। 

এইরূপে কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন | কৃষ্ণ যদি নিজেই পূর্ণব্রহ্ম, তবে তিনি অপর 
কোন্ ব্রন্মের উপাসন। করিতেন ?” 

গীতায় শ্রীক্ষ্ণকে পূর্ণাবতার ব্লা হইয়াছে । এই অবতারবাদণ যে হিন্দুধর্মের 
নিজন্ব মত নয় উহ? যে ধার কর, ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত £ 

“উপনিষদে ও €বদিক সময়ে অবতারবাদ ছিল না-...--ছিতীয় 

শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মে অবতারবাদ স্বীকৃত হইয়াছে । পণ্ডিত 

ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় ততকৃত 'খুষ্ুধর্জয ও “বৈষ্বধর্শ নামক গ্রন্থে 

প্রমাণ করিয়া! দেখাইয়াছেন যে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্শ ও তাহার 

ভিত্তি, উদ্পত্তি, বিস্তৃতি খুষ্টধর্ম হইতে হইয়াছে । প্রথম শতাব্দীতে 

থৃষ্টধর্ম হইতে অবতারবাদ লওয়া হইয়াছে, গীতায় পরে উহা সঙ্গি- 

বেশিত হইয়াছে ।-***"প্রথম শতাব্দীতে সাধু টমাস এবং বার্থালমিউ 

ভারতভূমে খুষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তীহার! পাঞ্জাব 

প্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে খুষ্টধর্ম প্রচাব এবং অনেক লোককে খুষ্টধর্মে 

দীক্ষিত করেন। তাহারাই এ দেশে অবতারের কথা আনিয়াছিলেন । 

---যিশ্ুুষ্টর বাল্যলীল! অবলম্বনে ভারতীয় বালকুষ্খ উপাখ্যান রচিত 

হয়| 

শ্রীরুষ্ণ যে অবতার ছিলেন না, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আর একটি প্রমাণ 

দেখাইতেছেন-- . 

“শরীর আপনাকে পূর্ণব্রদ্ধের অবতার বলিয়া কখনই মনে করিতেন 
না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে তিনি স্পষ্ট করিয়া অজুকে বলিতেছেন £ 

পূর্বে আমি তোমার নিকট যাহ] যাহা ব্যক্ত করিয়াছিল$ম, তৎ্সমুদয় 

এক্ষণে আর আমার স্মতিপথে উদিত হইবে না।” তিনি পূর্ণব্র্মর 

অবতার, তিনি আপন কথা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন_-আর উহা 
স্মতিপথে উদিত হইবে না--ইহা বড় চমত্কার কথা! তারপর আবার 

বলিতেছেন £ এক্ষণে আমি তাহা সমগ্রকূপে কীর্তন করিতে পাবি না, আমি 

তৎ্কালে ধোগযুক্ত হইয়াই পরক্রহ্গপ্রাপক বিষয় কীর্তন করিয়াছিলাম ।৮-_ 

( হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন 
৫ 
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শ্রীরষের ব্যক্তিত্ব এবং এতিহাসিক সত্ব সম্বন্ধেও অনেকের সন্দেহে আছে। 
শ্রীরুষ্ণের পরিচয় সম্বন্ধে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত এবং গীতা--কাহারও সহিত 

কাহারও মিল নাই £ 
“বেদে ছুই কৃষ্ণ, একজন মন্ত্রচয়িতা খধি, আর একজন যোদ্ধা । 

মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন । মহাভারতে 

কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্ধ, গোপকুলে প্রতিপালিত; বেদের খধি-রষ$ও 

আঙ্গিরস অর্থাৎ স্থপ্রসিদ্ধ আঙ্গিরস বংশোত্তব, কিন্তু যোদ্ধা-কৃষ্ অনার্ধ । 

পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দের সপ্তাৰ নাই, নানাস্থানে উভঙ়্ে 

কলহ ও যুদ্ধ। বৈদিক অনার্ধ-রুষ্খ ইন্দ্রের ঘোর শক্র, কিন্ত বেদে 

ইন্দ্রের নিকট রুষ্ণ পরাস্ত। পুরাণে আবার সেই পরাজয়ের যথেষ্ট 

প্রতিশোধ- প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত । 

ছান্দোগ্য উপনিধদে «“দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। আবার গীতায় সেই শ্রীকষ্ষই ভগবানের পূর্ণ অবতার । যে- 
বেদব্যাস মহাভারতে রুষ্ককে সারথি, মিথ্যাবাদী শঠ ও প্রতারক 

সাজাইয়াছেন, তিনিই আবার গীতায় তাহাকে ভগবানের অবতার 

করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ভারতে সারথি, অথচ গীতায় 
অবতার ! স্ৃতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, বোব্যাস গীতা রচনা 

করেন নাই ।” -( হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় দর্শন ) 
"পুনশ্চ বঙ্গবাপী কলেজের প্রোফেসর ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 

বি্যারতু, এম-এ, প্রণীত 'পাগলা'ঝোর1 গ্রন্থের দ্বিতীয় স্ংস্তরণে 

'গীতায় প্রক্ষি্ঠবাদ' (৯৩ পৃঃ) নিবন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে 

বেশ বুঝ! যায় যে, গীত। গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত। লেখক বলেন : “কথায় 

কথায় গীতার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, যতই ভাল 

করিয়া 'দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে গীতা প্রক্ষিপ্ত মোকে বোঝাই । 

ধৃতরাষ্ট্র ও সগ্রয় কেন, অজুনও প্রক্ষিগ্ত । একটু সমঝাইলে আপনারাও 

ইহা! ধরিতে পারিবেন। দেখুন, উভয়ের কথোপকথন স্থলে উপদেশ 

দীন-_এই নাটকীয় কৌশল মহাভারতের সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না! 
সুতরাং গীত। প্রথমে তত্বোপর্চেশের আকারে লিখিত হয়, পরে যখন 

ব্যাস, সৌমিজ্প, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ নাটক লেখ স্থুরু 
করেন, তখন তদুষ্টে কোন অজ্ঞাতনামা কবি 'গীতা” খানির একঘেয়ে 
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ধরণ দূর করিবার মানসে প্রশ্নোত্বরের । 0806০10151) ) আকারে 

পুনলিখিত করিলেন। অজুনরুত বিশ্বরপ-স্তব আদিম ও অকৃত্রিয, 
কিন্তু উহা গ্রপ্থকাররুত স্তবাকারে গ্রন্থারস্তেই ছিল, অজুনের নাম-গন্ধও 

ছিল না । বিশ্বরূপদর্শনের প্রসঙ্গও ছিল না। পরে খুব একটা 
জমকালো দৃশ্য ( ৪০61)10 69০) দেখাইবাহ. জন্কা বিশ্বরূপ-দর্শন 

প্রাক্ষিপ্ত হয়।--সাহিতো এই থিষেটারী ভাব প্রকাশ কৰিলে 

গীতার প্রচলিত নাটকীয় সংস্করণ তইল। ইহাই গীতার ক্রমবিকাশের 

ইতিহাস ।” -_ হিন্দুদর্শন 'ও খুষ্টীয় দর্শন 
অতএব দেখা যাইতেছে বিশুদ্ধ একত্ববাদ হিন্দুধর্ষে নাই বলিলেই চলে। 

যেটুকু আছে, তাহাও নানা মুন নানা মত দ্বারা বারিত ও খণ্ডিত হইয়! 

যাইতেছে । অদ্বৈতবাদদের যে একত্ববাদ তাহা ইসলামের একত্ববাদ বা 
তৌহিদ নহে; সবভতে ঈশ্বরত্ব কল্পনা করিলে ষে একত্ব পাওয়া যায়, তাহা 
তৌহিদ নহে। ইসলামের শরষ্টা এবং স্থ্টি পৃথক | স্থষ্টি বহু, কিন্ত শর্ট এক। 
ইহাই ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদ । 

বৌদ্ধধর্ম 

বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ধর্ম। ইহাও ছুঃখবাদের উপর প্রতিষ্টিত। এই 
দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের পন্থাই হইতেছে “নির্বাণ” । 

বৌদ্ধধর্ম কোন নূতন ধর্ম নয়; উপনিষদই হইতেছে ইহার ভিত্তি।* 
21951৬10110 বলিতেছন £ 

«৬8105 91 006 ৫0০9০611059 01 01১6 70219891908 81৩ 01 1)0 ৫0706 

[0016 30000101577) 01 15616] 88001015015 017 70210 7901065 (৮৩ 

00913156170 02115106 ০90 01 009 011001016 151 ৫০৮৮) 10 605 

ঢ01702013)205. 

বুদ্ধের নির্বাণ সম্বন্ধে 707. 7২৪৫108101511)81) বলিতেছেন £ 

444৯6 109 1860, 1500) 20009101108 ০ 30001018170) 15 706 (16 

0159960 £€1105/91)110 ৮৮101) 0090, ০1 0026 19 2. 1961170500861091) 0? 

616 ৫68116 011 1166.+ 

* উপনিষদই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি অথব। বৌদ্ধধর্ঃই উপনিষদের ভিত্তি, ইহা নিশ্চিত 

বল। কঠিন। 
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বৌদ্ধ ধর্মে যখন ঈশ্বরই অংগীরুত হয় নাই, তখন তাহাতে একেশ্বরবাদ 
আছে কি না, সে কথাই আসিতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ 

সাধনের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে: 
করি না; তবে বৌদ্ধ ধর্মের স্বপক্ষে একটু বলা যায় যে, তাহার! ঈশা: 
মানে .না বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীবাদও মানে না। 

খুষ্টধর্ম 

ত্রিত্ববাদ (711015 ) খু ধর্মের বৈশিষ্ট্য । পবিত্র পিতা (০0০৫. 

6০ 11015 178091 ). পবিত্র পুত্র (9০৫ 6 77015 8010 ) 

এবং পবিভ্র আত্মা (09৫ 06 701% 01195) এই ব্রয়ীর মিলিত 

রূপই হুইতেছে ঈশ্বর । ঘযীশ্ুুষ্টকে খুষ্টানগণ ঈশ্বরের পুর বলিয়া জানেন 

এবং বলেন ষে, তিনি ঈশ্বরের অবতার ( [00810861012 06 00 )। 

কিন্তু খুষ্টধর্মের আদদিতেও যে ঈশ্বরের স্বরূপ এইরূপই ছিল, তাহা 
নহে) তিনি একে-একে-তিন-- এই অভিনবত্ব টব০৮/ 765681061)1-এর 

স্ষ্টি, 014 1'686%8177601-এ ইহা! নাই । সেখানে ঈশ্বর একক এবং 

অদ্বিতীয়রূপেই ব্যাখা।ত হইয়াছেন 1* 

এখানে বলিয়া রাখা ভালো, মুল ব|ইবেলে হযরত ঈসা আলায়হিস্- 
সালাম আল্লার যে-পরিচয় দিয়াছিলেন্, তাহা ইসলামের ন্যায় সম্পূর্ণ না৷ 

হইলেও মিথ্যা ছিল না। সে পরিচয় প্রত্যেক নুসলমান মানিয়া লইতে, 

পারে; কারণ কুরআন বলিতেছে ; মুমলমান হইতে হইলেই হুমরতের 
পূর্ববর্তী সমস্ত এ্রশীগ্রন্থকে বিশ্বাস করিতে হইবে! এইজন্যই বাইবেল 
(ইঞ্জিল) কখনও মুসস্সমানের নিকট অশ্রদ্ধার বস্ত নয়। স্তরাঁং খুষ্ট বা 

খুষ্টের ধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমাদের শোভা পায় না; বাইবেলকে 

খুষ্টান পান্জীগণ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন এখং এই জ্রিত্বাদ তাহাদেরই 

স্যষ্টি-__ইহাই আমাদের কথ?, আর এইখানেই আমাদের আপত্তি | 

খুষ্টানের! যিশ্ুগুষ্ট এবং পবিত্রাত্মাকেই শুধু ঈশ্বরত্থে উন্নীত করেন 
নাই, ধিশ্ুুষ্টের মাতা মেরীতেও ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন । ্ 

বল। বাহুলা, মুসলমানের। দিশুথুষ্ট সম্বক্ষে এই খঙ স্বীকার করেন না । 

"0, 0 বলা7,01 10059 1252050985৮ 008 18 0206 [$00--1068৮ 0426), 



৫৫৭ মুহম্মদ আহ.মদ' ছিলেন কিনা? 

যিশুথুষ্টকে তীহার! একজন পয়গম্বর বলিয়াই জানেন । কুরআন এ সম্বন্ধে কী 

বলিতেছে দেখুন £ 

“হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা ধর্মের গণ্ভী লংঘন করিও না। অরিয়ম-পুত্ 

ঈসা আল্লার প্রেরিত একজন রুস্থল এবং মবিগ্রমের নিকট প্রেরিত 

আলার কালাম ও প্রেরণ! ছাড় অন্য কিছুই নন; অতএব, তোমরা 

আল্লাহ, ও তীহার রস্লকে বিশ্বাম কর এবং “তিন” বলিও নাঁ। ক্ষান্ত 

হও, ইহা! তোমাদের জন্য উত্তম কার্য । আল্লাহ মাত্র একজন; তীহার 

কোন পুত্র আছে _ইহা তাহার পক্ষে মন্ত বড় অগৌরবের কথা; 
স্বর্গেমত্যে মাত! কিছু "আছে, সমক্তই তাহার এবং রক্ষকের পক্ষে আল্লাই 

যথেই।” 

অন্যত্র আছে £ 

“নিশ্চয়ই তাহার1 অবিশ্বাসী--যাহার1! বলে £ অবশ্যই আল্াহ, তিন জনের 

মধ্ো তৃতীয় ব্যক্তি |” (৫ 2 ৭৩) 

“আরিয়মের পুত্র মসিহ্ (যিস্ত) একজন পয়গন্র মাত্র) ্রাহার পূর্বব্তী 

পয়গন্ধরের। মার! গিয়াছেন ; এব" তাহার মাতা একজন সত্যবাদিনী নারী 

ছিলেন ১ তাহার উভয়েই খাছ গ্রহণ করিতেন । দেখ আমরা তাহাদিগের 

নিকট কিরূপ স্থম্পষ্ট বাণী প্রেরণ করিলাম এব, কিরূপে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়! 

গেল । 

| ৫2৭৫) 

সুতর।ং দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদের সমসময়ে খুষ্টান-জগৎ্ আল্লার স্বরূপ 

ও একত্ব সম্বন্দে বিরুত ধারণা পোষণ করিত । পথের দ্রিশা পাইমাগ তাহারা 

পথহ।র1 হইয়া থুরিয়া বেড়াইতেছিল। ্ 

পারসিক, ইহুদী, চীন, গ্রীক, রোমান ও অন্যান্ত জাতিও যে আল্লাহ্ সম্বদ্ধে 

বিকৃত ধারণা পোষণ করিত, এ কথা সর্বজনবিদিত । বাহুল্য ভয়ে আমরা সে- 

সকল আলোচনা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। 

হযরত মুহম্মদের আল্লাহ, 

এইবার হযরত মৃহম্মদ আল্লাহ, সম্বন্ধে কী পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন, দেখা 
যাউক £ 

আল্লাহ. শব্ধটি অভ্ুলনীয়। অন্য কোন ধাতু বা শব্দ হইতে ইহ] 
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উদ্ভৃত নহে ঃ ভগবান ঈশ্বর, 0০৭, ইত্যাদি শব্দের বহুবচন আছে শ্রীলিঙ্গ' আছে, 
কিন্তু আল্লাহ শবের সেরূপ কোন রূপান্তর নাই ইহ সর্বপ্রকার সম্বন্ধর হিত 

একক ও অন্গপম এক নাম। | 

স্থতর।ং দেখা যাইতেছে ইসলামের আল্লাহ্ তাহার নামের মধ্যেই ব্যাখ্যা, 

হইয়া] আছেন। 

এই আল্লাকে বুঝিতে হইপে ছুহ উপায়ে বুঝতে হইবে 2 €১) আল্লাহু 

ক নন, (২ আল্লাহ কী। 

আমরা প্রথমে আল্লাহ, কী নন; সেই দিক দিয়। আপস্ত করিব। বিভিন্ন ধর্মে 

আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সব ধারণা কঝ। হইয়াছে, দেখা যাউক, সেগাল গ্রহণযোগ্য 

কিনা । প্রভিবাপ, অছৈতবাদ, ছৈতবাদ, জিড্বাদ হতাদি সম্গন্ধে আল্লাহ, কী 

বলিতেছেন, দেখুন £ 

“এবং যাহারা তাহাকে ( আল্লাহকে 7) ছাড়িয়া অপদ্ কাহাকেও 

অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং বলে যে আল্লার নৈকট্যলাভের সহায়তা 

করিবে বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে পুজা করি, আলাহ, 'তাহাদের বিচার 

করিয়। দেখাইয়। দিবেন যে, কোথায় তাহাদের পার্থকা। আলাহ্ নিশ্চয়ই 

তাহ।কে সত্যপথে চালিত করেন না-- যে মিথ্যাবাদী এবং অরুতজ্ঞ ।” 

(৩৯2৩) 

এখানে পৌন্তলিকতা ও দেবদদেবীবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা হইতেছে এবং 
এসব করিতে নিষেধ করা হইতেছে । আল্লার প্রকুত পরিচয় যে এ নয়, এই 
কথাই এখানে বুঝা যাইতেছে । খাঁহার প্ররুতি-পূজক তাহাদের সঙ্ঘদ্ধেও বলা 

হইতেছে £ 

“__ এবং তাহারা ( আলার ) নিদর্শনের মধ্যে বাতি, দিন, চন্দ্র, ক্ষ ইত্যাদি, 

( কাজেই ) চত্দ্রকে বাঁ সু্কে আল্লাহ, খলিশু না, (বারণ ) তিনি তাহা দগকে 

স্ট্টি করিয়াছেন ।” -:৪১ ১৩৭) 

পার্স্যবাশীরা ভগতের মংগশ ও অহংগল চষে স্রইজন খোদার কল্পন। 

করিয়াছিলেন; মংগলের খোদা আরণুজদ, অমংগলের খোঁ? আহরিমন । আল্লাহ্, 
খে তাহা শন, তাহাও তিনি বলিয়া দিঃতছেন £ 

“এবং আল্লাহ্ বলিয়াছেন ₹ হ্ইজন আল্াহ আছেন একথা] বিশ্বাস করিও, 

না, আলাহ, শুধুই একজন এবং কেবলমাত্র আমাকেই ভয় করিবে |” 
(১৬১৫১) 
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থৃষ্টানদিগের ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 
“অতএব আল্লাহ্ এবং তাহার পয়গন্থরদদিগকে বিশ্বা কনু এবং বলিও না ঘষে 

( আল্লাহ.) তিনজন । ক্ষান্ত হও, ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম; আল্লাহ্ মাত্র 

একজন |” (৪ ২১৭১) 

আল্লার ষে স্ত্রীপুত্রাদি নাই, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন : 

“এবং তাহারা বলে, করুণাময় আল্লাহ. একটি পুঞ্র গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই 
তোমর। একটি দ্বৃণিত ধারণা করিতেছ ; আকাশ-পৃথিবী বিদীর্ণ হউক ঘর্দি তাহার! 

আল্লাতে পিতৃত্ব আরোপ করে 1” 
| (5৪ 2১৭১) 

«“__নিশ্চয়ই তাহার! অবিশ্বাসী “যাহারা বলে ষে নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনের মধ্যে 

একজন; এক আল্লাহ ছাড়া আব কোন আল্লাহ্ নাই এবং তাহারা ধা 

বলিতেছে তাহা হইতে দি প্রতিনিবৃত্ত না হয়; তবে সেই সব অবিশ্বীসীদ্দিগের 

উপর ভীষণ শান্তি হইবে ।” 

(৫ 2৭৩) 

অতএব দেখা:যাইতেছে, হিন্দু, খৃষ্টান, পাশা বা অন্যান্ট ধর্মাবলম্বীরা যে-রূপে 

আল্লাকে কল্পনা করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহা নন। 

আল্লাহ্ তবে কে বাকী? 

সুরা “এখ লাশে” অতি অল্প কথায় আল্লাহ্ কী স্থন্দর ভাবেই না আত্মপরিচয় 

দিয়াছেন £-- , 

“কুল্ছ আল্লাহু "আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লাম-ইয়ালি অলাম ইউলাদ্ অলাম 

অলাম ইয়াকুল্পাহু কুফ ওয়ান আহাদ ।” 

অর্থাৎ বল হে মুহম্মদ) আল্লাহ. এক-_আল্লাহ্, সমস্ত-কিছুর নির্ভর, তিনি 

জন্ম দেন না, জন্ম গ্রহণও করেন না, তীহার সমতুল্য আর কেহই 

নাই। 
এখানে আল্লাহ. তাহার গাচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতেছেন, 

(১) তিনি বিশুদ্ধ এক (২) সবকিছুর নির্ভর (৩) তিনি জন্ম দেন 
না €৪) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন না (৫) তাহার সমতুল্য অন্ত কিছুই 

নয়। এই পাচটি কথার মধ্যেই স্থপ্টিতত্বের সমস্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা লুষ্কাপ্লিত 
আছে। আল্লাহ্ ষে বিশুদ্ধ এক, সমন্ত হষ্টি যে তাহা হইতেই ২ |ারিত 

হইয়াছে, আল্লার ফে-ছ্রী-পুত্রাদি নাই, পুন্রর্ূপে বা অবতাররূণে তিনি 
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জন্মগ্রহণ করেন ন! এবং কোনরূপ প্রতীক দ্বারাই যে তাঁহাকে বুঝান যায় না, এই 
কথাই এখানে ম্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা কর] হইয়াছে । 

এই অতি-উধ্ব ভাবই হইতেছে ইসলামের আল্লার বিশেষত্ব । “আল্লাহ্, 

কাহারও মতই নন,-_ইহাই আল্লার পরিচয়! তাহার সহিত সাদৃশ্য থাকিতে 

পারে-এমন কিছুই নাই। “পর্ব খন্দিদং ত্রহ্ম'* “সোহহং বা “অয়মাত্মা 

ব্র্ধা_ অথবা “জীবই ইশ্বর এ সব কথা ইসলামের আল্লাহ্ সম্বন্ধে 

বলা ষাইবে না। আমরা যাহ, আলাহ্ তাহা নন। আমাদের জন্ম 

আছে, মৃত্যু আছে; আল্লার তাহা নাই। আমাদের ক্ষুধা-তৃষগ- 

কাম-ক্রোধ আছে, আল্লার তাহ নাই; আমাদের সন্তান-সন্ততি আছে আল্লার 

তাহা নাই; এমন কি আমরা যে অবস্থান করি,-এই অবস্থানের 

( €%150805-এর ) গুণ হইতেও তিনি মুক্ত; অর্থাৎ অবস্থান না করিয়াও তিনি 

থাকিতে পারেন । ইহাই আল্লার আহাদ” রূপ! এই “একের” সহিত “বনুত্তের” 

ভাব আদে৷ জড়িত নাই। 
আল্লাহ্ যে আমাদের সকল পরিচয় ও সকল বিশেষণের উধ্বে আল্লাহ তাহ! 

নিজেই বলিয্না দিতেছেন £ 
“কোন-কিছুই তীহার ( আল্লার) মত নয়।”_( ৪২: ১১) কাজেই 

তুলন। দিয়া মৃতি কল্পনা করিয়া তাহাকে বুঝিবার বা বুঝাইবার 
উপায় আমাদের নাই। যতই বলি, যতই বুঝাই, আল্লাহ, সমস্ত কিছুরই 

অতীতে । ৃ 

এই বিশ্তদ্ধ চির-পবিত্র একের নামই আল্লাহ্ ! 

ইসলামে আল্লার »৯টি নাম আছে কিন্তু সেগুলি আল্লার গুণ, আল্লাব্র 

প্রকৃত স্বরূপ নয়; কেননা গুণ হইতে বস্ত পৃথক। শিখার জ্যোতিঃ 

যেমন শিখা নয়, আল্লার গুণও তেমনি আল্লাহ্ নয়। “আলাহ, হইতেছে 

সেই আসল বস্তটির নাম (ইস্মে জাত) বাকী নামগুলি হইতেছে তীহার 

বিশেষণ ( ইস্মে সিফাৎ)) আল্লাকে কেন্দ্র করিয়্াই এই নামগুলি চতুর্দিকে 

ছড়াইয়া আছে। | 
আল্লার আস্লিয়াৎ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই; গুণ দ্বারা তাহাকে 

বুঝিতে হইবে । কাজেই আল্লার স্বরূপ বুঝিবার জন্য এই নামগুলি আমাদের জান 
দরকার । 

অধস্ত প্রথমেই বলিয়া রাখা ভালো £ এই নামগুলিপ মধ্যে মানবোচিত 



৫৬১ যুহম্মদ “আহমদ” ছিলেন কিনা ? 

'বিশেষণই প্রকাশ পাইয়াছে ; আল্লাহ্ “শ্রোতা”, 'জ্ঞাত! ইত্যাদি ধরণের 
অনেক কথা আছে। ইহা দ্বারা পাঠক যেন মনে না করেন যে, আল্লাহ্ 

বুঝি আকার-বিশিষ্ট। তাহা নিশ্চয়ই নয়। আল্লাহ পরিষারভাবেই 
আমার্দিগকে এ-সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন £ 

“দৃষ্টি তাহাকে ধারণা করিতে পারে না, কিন্ত তিনি সকল দর্টিতে 

আচ্ছন্ন করিয়া আছেন 1” (৬১০৪) 

কাজেই যদি বলা হয়ঃ তিনি 'দেখেন' বা “শুনেন, তবে একথার 

অর্থ এ নয় ষে, তাহার চোখ আছে বাকান আছে। চোখ ছাড়াও তিনি 

দেখেন, কান ছাড়াও তিনি শোনেন। আরস, কুসী, লওহ্, মাহফুজ-- 

ইত্যাদির ব্যাখা ও অনুরূপ । 

আল্লার ৯৯ নাম 

ইসলামের আল্লার আর একটি বৈশিষ্টা-তার ব্যক্তিত্ব। নানাগুণে 
তিনি গুণান্বিত। 

আল্লার ৯৯টি নামের মধ্যে ৪টি সমধিক প্রসিদ্ধ ঃ পরব, রহমান, 

“রহিম” ও “মালিক? | স্থরা ফাতিহায় এই চারিটি নামের উপরেই বিশেষ 

জোর দেওয়া হইয়াছে । “রব” অর্থে স্জনকারী ও পালনকারী মহাপ্রভু; 

“রহমান” অর্থে পরম করুণাময়, “রহিম” অর্থে পরম দাতা এবং দয়ালু এবং 

“মালিক অর্থে বিচারক | অআ্টা, প্রেমময়, দাতা এবং বিচারক এই চারিটি 

গুণের মধোই মোটামুটি ভাবে আল্লার সমস্ত পরিচয় নিহিত আছে। আল্লাই 

একমাত্র সুজনকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা; তিনি প্রেমময়, সৃষ্টির প্রতি 

কাহার অফুরন্ত প্রেম ও করুণা) তিনিই সব-কিছু পান করেন তিনি, পরম 

দাতা; যাহা আমরা ভোগ করি সব তীহার নিকট হইতে আসে, পক্ষান্তরে 

অন্যায় করিলে সে অন্যায়ের স্যাধ্য বিচার করিয়া তিনি অন্যায়কারীর 

শাস্তি বিধানও করেন। মোটামুটি এই ধারণাই আল্লাকে চিনিবার পক্ষে 

যথেষ্ট। 
অন্ত নামগুল এই £ 

(9 আত্মপরিচয় সন্বস্ধীয় : 
আল্্*আহাদ (এক), আল্ হক (সত্যময়) আল্-কুদ্দন ( পবিজ্র) 
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আস্-গণি (সকলের নির্ভরস্থল), আল্নণি (নিজেই নিজের 'জন্ত যথেষ্ট ", 

আল্-আউয়াল (আদি ', আল্-আখির (অন্ত) আল্-হাই (চিরকাল স্থায়ী ), 

আ1ল-কাইউম ( অন্তনিরপেক্ষ )। 

(২) কৃষ্টি বিষয়ক £ 

আল্-খালিক ( অষ্টা ), আল্-বাঁরী ( আত্মার শ্রষ্টা ), আল্-মুসাব্বির ( আকার 

দাতা ), আল্-ব্দী (প্রথম আবিষ্কারক )। 

(৩) প্রেম ও করুণ! বিষয়ক £ 

আব্-বহমান (করুণাময়), আর্রহিম (অদ্বিতীয় দাতা), আল্-গফুর 

( ক্ষমাকারী ), আরু-রউফ (ন্নেহময় ), আল্-অছুদ (প্রেমময় ), আল্-লতফ 

( অন্ুগ্রহশীল ), আত-তাওয়াব (পুনঃ পুনঃ দয়ায় প্রত্যাবতনকারী ), আল্ 

হালিম ( ধৈধশীল ), অ।ল্-আফু (ক্ষমাশীল ) আশ শাকুর (বহুগুণ পুরস্কারদাতা) 

আস্সালাম ( শান্তিদাতা ১» আল্-মুমিম ( অভয়-দাতা 7 আল্বার্র (সদাশয়), 

রফিউদ-দারাজাত । সম্মান্দাতা ), আর্-রাজ্জাক ( জীবিকা-দাতা "* আল্-ওহাৰ 

( চর্ম দাতা ), আল্-অসী | প্রচুর দাতা) 

6৪) গৌরব ও মহত্বস্ডচক £ ট 

অল্-আজিম (মহান), আল্্আজিজ (সর্বশক্তিমান আল আলি (স্উন্নত) 

আল কা"ধি (সরল ), আল্-কাহহার ( শাস্তিদাতা), আল্জাব্বার (ক্ষতিপূরণ- 

কাঁবী), আল্-মুতাকাব্বির (মহত্বের অধিকারী ), আল্-কবীর (মহৎ) আল- 

করিম ( সম্মান।স্পদ ), আল-হামিদ (প্রশংসার্হ), আল-মজিদ (গৌরবান্বিত ), 

'আল্-মতিন (সক্ষম), আল্-জাহির ( সর্ব-অতিক্রমকারী ), জুলজালালে-আল্- 

ইকবাম (গৌরম ও সম্মানের প্রভু )। 

জ্ঞান সম্বন্ধীয় : 

আল্-আলিম (জ্ঞাত), আর্-হাকিম (জ্ঞানী), আস্-সামী ( শোতা) 

'আল্-খবীর (সজাগ ), আল্-বসীবর ( দ্রষ্টী ), আশশহীদ ( সাক্ষী ), আর-রকীব 

( পাহ।রাদাতা ), আল্ বাতিন (গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা), আল্-মুহাইমিন ( সকলের 

অভিভাবক )। 

(৬) শক্তি ও শাসন-ক্ষমতা সম্বন্ধীয় £ 

আল্-কাদির (শক্তিময় , আল্ আকিল (সর্ব বিষয়ের তত্বাবধায়ক ), আল- 

, অলিহ্ (সর্ব বিষয়ের অভিভাবক ), আল্হাফিজ (রক্ষক) আল্-মালিক 

( সম্রাট ), আল্-মালিক (প্রভু ), আল্-ফাতাহ (বিচারক, আল্-হাসিব হিসাৰ- 
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নিকাশ গ্রহণকারী ), আল্-মুস্তাকিম (প্রতি কার্ষের পুরস্কার বা শাস্তিদাতা ), 

আল্-মুকিৎ সর্ব বিষয়ের নিয়স্ত]। 

অন্যান্য নামগুলির দ্বারাও আল্লার এইরূপ কোন-নাকোন গুণ প্রকাশ 

পাইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। 

এখানে কেহ ষেন মনেনা করেনঃ তবে কি আল্লার পরিচয় মাত্র 

এই ন»ম্টি নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ? নিশ্চয়হ নয়। গুণের সংখ্যা 

নির্ণয় করিয়া দিলেও ত আল্লাহ. সীমাবদ্ধ হইয়? পড়েন। আল্লাহ তাই 
এই গুণগুলির মধেই আমাবদ্ নন। ইহারও বাহিরে তিনি আছেন। 

মাষের জ্ঞান সসীম; কাজেই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যত দূর নাগাল পায়, 

ততদূর পর্বস্তই আল্লাহ্ নিজের পরিচয় দিয়াছেন। মান্ধষের পক্ষে এই 

পরিচয়ই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ । ইহার উধর্ব বা অতীতে আসলে 
তিনি কী, তাহা মানুষের বোধগম্য নয়। মাজষের যাহ! ধারণার বাহিরে, 

তাহা বলিয়া লাভ কী? আল্লাহ্ তাই বলেন নাই। সেই হিসাবে এখনও 

আল্লাহ্ আত্মগোপন করিয়াই আছেন। আল্লার স্বরূপ একমাআ আল্লাই 

জানেন, অন্য কেহ জানে না। 

অস্ত ও কৃ 
আল্লার পরিচয় সংক্ষেপে দিলাম । তিনিই যে বিশ্বনিখিলের শষ্টা ও 

পালয়িতা এবং আমাদের জীবন-মরণের প্রত, আশা করি সেকথা প্রতিপন্ন 

হইয়াছে। 
অষ্টা ও সৃ্টি (খালিকু ও মাখলুক :-এর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ কী, সে 

কথাও আমাদের জাঁনা দরকার, নতুবা আল্লার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। 

আল্লাহ্ অর্টা। জগৎ তার স্থটটি। আলীহ, চিরসত্য ও চিরঞ্জীব, 

ইহা সর্ববাদীসম্মত। জগৎ সত্যি কি না, তাহাই লইয়া যত মতভেদ । 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল বলিয়াছেন যে, একমাত্র সেই পরম 

সত্বা (7115 ৮৪০1০ [106৪)-ই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়া বাঁ 

মরীচীকা (11105102)। এই ষে স্থুন্দর পরিদৃশ্টমান জগত, এন 

কোন মূল্য নাই) স্বপ্নের মত একদিন ইহা মিলাইয়া যাইবে; জাগিয়া 
রহিবে শ্বধু সেই পরম ধ্যানবা পরম সত্বা। বল! বাহুল্য, জগৎ যদি 
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মিথা। হয়, তবে মানুষও মিথ্যা হইয়া যায়। গ্লেটানিক দর্শনে তাই 
মানুষের কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নাই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেও সেই চরম 

সত্বার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের মত। এই দর্শন মানিলে 

চির-নিরাশায় মাষের মন ভরিয়া উঠে, সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ বা! 

অবলম্বন সে খুঁজিয়া পাঁয় না; স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ উদাসীন সন্যাসী 

হইয়া উঠে। মুত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাই মানব জীবনের পরিচয় বা বাক্তি- 

ব্বাতন্ত্র যখন চিরতরে লোপ পাইবেই, তখন কিসের সংসার, কিসের 

ঘরকন্না, কিসের . ব্যবসা-বাণিজ্য, কিসেব যুদ্ধবিগ্রহ? মহামৃত্যুর চিন্তা তখন 
মানুষকে হয় কর্মবিমুখ করে, না হয় ত লম্পট শ্বেচ্ছাচারী বা ইহজীবন- 

সর্বন্ধ জড়বাদী করিয়া তুলে। পরকাল নাই, অমর জীবনের আশা নাই, 
কর্মফলের ভয় নাই,_-এমন এক অদ্ভুত জীবন-বোধ মান্তষের মন ও মস্তিষ্ককে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বলা বাহুলা হষরত মুহম্মদের আবির্ভারের পরে 

ইউরোপের চিন্তাধারায় এই বৈশিষ্ট্যই প্রকট হইয়াছিল। 

ভারতীয় দর্শনেও একই মায়াবাদ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ঈশ্বর 

সেখানে অংগীরুত হয় নাই। ষভদর্শনের প্রায় সবগুলিই নাস্তিকতা ও 

সংশয়বাদের উদ্গাত]। একমাত্র বেদান্ত-দর্শনেই ঈশ্বর বা ব্রক্ষকে 

স্বীকৃতি দেওয়! হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও সেই গপ্নেটোর দর্শনই ক্রিয়া 

করিতেছে । ব্রদ্ষ সতা, জগৎ মিথ্যা--ইহাই বেদাস্ত দর্শনের সার কথা'। 

প্লেটোর মায়াবাদে এবং বেদাস্ত মতে তাই বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। মূলতঃ 

তাহারা একই | উভষ দর্শনেই মেই পরম সত্তাকে (16৪ ব! ব্রক্ষকে ), 

একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । পরম সত্বার একত্বকে স্থপ্রতিষ্িত 

করিতে হইলে ছুই উপায়ে করা যায়: হয় জগতকে মিথ্য! বা মায়! বলিয়া 

উড়াইয়া দিতে হয়, নাহয় ত জগতও ব্রক্ষম়-_-এই কথা বলিতে হয্প। 

বেদাস্ত-দর্শন এই দ্বিতীখ পথের অন্রসারী | বেদান্তের মতে জগ ব্রহ্মময়, বা জীবই 

শিব; অর্থাৎ এই দশ্যমান জগতের সবকিছুই ব্রদ্ষের অংশ, সবাইকে মিলাইয়া 
যে পরম এক, তিান্ই ব্রন্ধ। এই মতবাদকে ইংরাঁজীতে ৮১৪17005150 

( সর্বব্রহ্গবাদ ) বলে। এই মতানুসারেই বলা হইয়া থাকে 'অহম ক্রক্ষাম্ি 

( আমিই ব্রন্ধ ১, 'সোহহং (সেই আমি ) বা 'অয়মাত্। ব্রহ্ধ' (এই আত্মাই ক্রদ্ধ) ।% 
এ শশীশাগী পপ ০ এ শি শালা পি পপ শন পপি বা 

৮ বেদাস্তে এই মতকে _শরে শঙ্করাচার্ধ একটি দার্শসিক ভঙ্গি দিয়া দাড় 

করান। তাহার নাম দেন অদ্বৈতবাদ। শক্করাচার্য নবম বা দশম শতাব্দীর লোক। 
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বৌদ্ধদর্শনও অনুরূপ । «নির্বাণ, বা মহাপ্রস্থানই বৌদ্ধদের কাম্য। 
মানবজীবন দুঃখকষ্ট, দছ্রন্ঘকলহ ও জরামৃত্যুতে পরিপূর্ণ । কর্ধ করিতে 

গেলেই পাপ হয়, আর সেই কর্মফলেই বারে বারে জন্মলাভ করিয়া অশেষ 

হুঃখের ভাগী হইতে হয়। জীবন তাই একটি দুবিসহ অভিশাপ বিশেষ। 
এই অভিশাপ হইতে বাঁচিবার জন্য এমন মহামৃতুয লাভ কর চাই---যাহাব 

পর আর কোন প্রত্যাবর্তন নাই। ইহাই হইল নির্বাণের ব্যাখ্য' ও তাৎপর্য। 

খলা খাহুল্য, ইহাঁও সন্গ্যাম ও জীবনবিমুখিতার ধর্গ। ইহার মধ্যেও ধ্বনিত হয় 

চিবমৃত্যুর স্থর । 

তাহা হইলে দেখা! যাইতেছে : থুষ্টান, হিন্দু এব, বৌদ্ধ সব ধর্সেহ জীবনকে 
কোন স্থায়ী মূল্য দেওয| হয় নাই, মুত্যুকেই বড করিষা খা হইয়াছে। 
জগৎ মিথ্যা, মৃতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের অবসান ঘটিবে অথবা 

পবব্রদ্দে লীন হইয়! যাইবে-_-ইহাই ছিল প্রাকৃইসলামিক যুগেব ধর্মবিশ্বাস । 

মানষেব যে স্বাধীন ত্বতন্ত্র সত্বা আছে এবং সে যে অমর জীবনের অধিকারী _- 

এ কথ] তাহাকে শোনান হয় নাই | 

ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বনবী মুহম্মদ 'মানিপেন এক নূতন জীবন- 
দর্শন। তিনি শুনাইলেন নুতন খাণী। তিনি বলিলেন: আল্লাহ সত) 

বটে কিন্তু তার সই এই জগতও মিথ্যা নয়। এজগৎ আমাদের কর্ম 

ক্ষেত্র বিশেষ , মানব জীবন অলীক নয়, স্বপ্ন নয়, ইহা বাস্তব- ইহ। সত্য ৷ 

তবে ইচ্ছাই পুর্ণসত্য নয়, এ জীবনেৰ শেষে আমাদের পরজীবন আছে । 

উভষকে মিসাইলে তবেই আমরা পূর্ণসত্য পাভ করিব। আমর] মৃত্যু 

সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যাইব না, অথবা আল্লাতেও লধপ্রাপ্ত হইব না। 

আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিত্ব (17011008110 ) আছে, মৃত্যুকে 

অতিক্রম করিয়া আমরা অনন্তকাল বাচিয়া থাকিব। অন্তহীন প্রগতিব 

মধ্য দিয়া আমাদের জয়ধাত্র/। জীবন-পথে ছুঃখকষ্ট দেখিযা তাই 

আমবা পশ্চারদসরণ 'করিব না, বীরের মত যুদ্ধ করিয়। অগ্রস 

হুইব্। 

ইসলাম জগতকে ধিল এই বশিষ্ট পয়গাম । 

কিন্ত নিতান্ত ছুঃখের বিষয় র্ুলুল্পার ইন্তিকালের তিণ-চার শতাবীর 
মধ্যেই মুনলিম জগতে এক অভিশাপ নামিল। গ্রাকৎ পারমিক এবং ভারতীয় 
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দর্শনের সংল্পর্শে আসিয়া মুসলমানেরাও নিজেদের বলিষ্ঠ আদর্শ হইতে 

বিচ্যুত হইল; তাহাদের মধোও গ্রীক মায়াবাদ ও ভারতীয় 'অইৈতবাদ 
বাস৷ বাঁধিল। একদল মুমলিম সাধক স্থফীমতবাদ প্রচার করিলেন । প্লেটো 

ও শঙ্করের ন্যায় তীহারা বলিলেন £ এ জগৎ মিথা!, একমাত্র আ'ল্লীই 

সত্য) স্ৃতরাং তাহারা ছুনিয়াদারী তাগ করিয়া শুধু আল্লার ধ্যানে তন্ময় 

হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তীহারা বলিলেন, জগতের সব. কিছুই 

আল্লাময়। শঙ্কর যেমন বলিলেন £ “অহ ব্রঙ্গাম্মি (আমিই ব্রঞ্ধা)) 

স্থফী মনসুর হাল্লাজও তেমনি বলিলেন “আনাল্-হক, € আমিই আল্লাহ, )। 
কাজেই দেখা! যাইতেছে, অদ্বৈতবাদ এবং স্বফীবাদে কোনই পার্থক্য নাই । 

খু্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশীয় ইবনে আরাবী এই স্থফী মতবাদকে 

একটা বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দেন। তিনি ইহার নাম দেন “ওয়াহাফীতুল- 

অজুদ ( অদৈতবাদ )। ইংরাজীতে ইহাকে 905-15010 19111551518 বা 211- 

110919010 91151) বলা যায় । 

থৃষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আলফ.সানি এই “ওয়াহাদাতুল- 

অজুদ" মতবাদের খগ্ডন করেন। তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, 

খালেক-মাখলুকের অভিন্নতা বা একাত্মবোধ সাধনমার্গের একট স্তর 

বিশেষ ; উহ! চরম সত্য নয়। আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইলে 

এমন একটা পর্যায়ে আসিয়! সাধক স্তম্ভিত হইয়া দাড়ায়-- যেখানে মনে হয় 

অষ্টা এবং কষ্টিতে কোন পার্থক্য নাই। সর্বভূতে সে শুধু আল্াকেই 

দেখিতে পায়। এই উপলব্ধির ফলেই €স বঙিয়! উঠে আনাল্ হক” । কিন্তু 

এখানে আসিয়। স্তব্ধ বা সম্মোহিত হইয়! গেলে চলিবে না । এ জ্তরও অতি- 

ক্রম করিয়া আরো উধ্র্বে উঠিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে উপরে 
আরও ছুইটি স্তর আছেঃ তাহাদের নাম “জিল্লিয়াৎ, ও “আবদিয়াৎ) | 

ওয়াহাদাতুল-অজুদ স্তরকে অতিক্রম করিলে দেখা যাইবে £ সারা স্থ্টি আল্লার 

নূরের তরঙ্গে দৌল খাইয়া ফিবিতেছে। ইহাই “জিলিয়াতের” 'অবস্থা। 
সর্বশেষে আসিবে আবদিয়াতের স্তর । এই স্তরে আমিলেই সাধক বুঝিতে 

পাবিবে আল্লাহ্ মহতোঁমহীয়ান চিরগবীয়ান। বিশ্বনিখিলের তিনিই পরম 

প্রভু আর আমরা তীহার করুণার দান। জ্ঞান দ্বারা, প্রেম দ্বারা, অনুভূতি দ্বারা 
-কোনক্রমেই তাহাকে ধরা যায় নাঃ সকল চিন্তা সকল অনুভূতি ব্যথ হইয়া 
তাহার ছুয়ার হইতে ফিরিয়া আসে । 



৫৬৭ যুহম্মদ “আহ মদ' ছিলেন কিনা ? 

এই সত্যকেই হযরত আবুবকর চমৎকার ভাবে বাক্ত করিয়াছেন £ 

“আল্ ইজংজো আন্ দারকেল এদরাকুন্ ফহুয়]। 
স্থব হানো মানলাম্ ইয়াজ আল্ লিল্থাল্কি 
ইলায়হি সাবিলা ইলা বিল্ ইজজি আন্ মারিফা তিহি।” 

অর্থাৎ £ তাহাকে জানা যায় ন। ইহাই জানা হইতেছে তীহাকে চবুম 
জানা । চির-পবিত্র সেই আল্লাহ্__ষিনি তীহার নিকট পৌছিবার কোন 

পথই তীহার স্থ্ট জীবনের জন্য উন্মুক্ত রাখেন নাই, শুধু মাত্র একটি পথই 
খোলা আছে - সেটি হইতেছে £ তাহাকে জানা যায় না--এই জানার পথ ।” 

মুজাদ্দিদ আল্ফসানি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়! এই মূল্যবান সংস্কার সাধন 
করেন। ইহার পর বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বকবি ইকবাল দার্শনিকতার দিক 

দিয়া বিরূত ম্ফীবাদের কবল হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করেন। ইসলামী 

দর্শনকে তিনি কাবোর ভিতর দিয়া অপরূপ বেশে ফুটাইয়৷ তুলেন । মায়া- 

বাদ এবং অদ্বৈতবাদের অসারতা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জগৎ যে 
মিথ্যা নয়, মানুষ ষে মৃত্যুর সঙ্গেই চিরনির্বাণ লাভ করিবে না, অথবা আল্লাতে 

বিলীন হইয়া যাইবে না, তার আত্মা যে অমর. সীমাহীন শক্তি ও সম্ভাবনার 

সেষে অধিকারী, তার খুদীকে বা আত্মশক্তিকে পূর্ণরূপে জাগাইয়া৷ দিলে 

সেষে আল্লার 'খলিফা”বরূপে তীহার পার্থেই স্থান লাভ করিবে- এই কথা 

ইকবাল অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । 

বল। বাহুল্য, ইকবালের এই দর্শন নৃতন কিছু নহে,_ইসলামের 
অন্তনিহিত মর্মকথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। পুণ্যাত্মারা যে বেহুশতে অনন্তকাল 

ধরিয়া বাদ করিবে ( আসহাবুল জান্নাত, ওয়াহুম ফিহা খালেছুন )--ইহ1! আল্লাবই 
প্রতিশ্ততি। এমন কি যাহার] পাপী, তাহাদিগকেও আলাহ্ ধ্বংস করিবেন 
না তাহারাও চিরকাল দোজখে বাস করিবে ! আসহাবুন্নার ওয়াহুম ফি 

খালেছু'ন )। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, মানুষের আত্মার বিনাশ নাই। 

জনেকের মতে জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। পাপীদেষ আত্মার ইহা শোধনাগার 

বিশেষ । সংশোধনের পর আল্লাহ্ গুনাহ গারদিগকেও বেহেশতে স্থান দিবেন 

এবং অনন্তকাল তীহারা তথায় বাস করিবে। 

বস্ততঃ মাধ্ষ ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, সে আল্লার খলিফা । চন্দ্র-স্ূর্য আকাশ- 

বাতাস, নদ-নদী, বন-উপবন, পশ্তুপক্ষী, তৃণলতা-_সবই মাচুষের সেবায় 

নিয়োজিত। মানুষ আল্লার শ্রেষ্ট স্থটি-_-আল্লার নীচেই তার স্থান। 



বিশ্বনবী ৫৬৮ 

ইকবালের দর্শন তাই বলিষ্ঠ জীবনের দর্শন-ছূর্জয় আত্মশক্তির দর্শন । 
গিজে শক্তিমান হইয়া বিশ্বকে জয় করিয়া আমর! আমাদের প্রগতির পথে 

অগ্রসর হুইব, মৃত্যুর ছুয়ার পার হইয়া অনস্ত জীবনে প্রবেশ করিব ; ইহাই 

তাহার বাণী। তিনি বলিয়াছেন: আমাদের খখুদী”কে শক্তিশালী করিয়া 

গড়িতে হইবে, তাহ] না হইলে নিজেরও কোন উন্নতি হুইবে না, কওম বা 

বিশ্বের কোন উন্নতি হইবে না! একটা ক্ুদৃশ্য ইমারত গঠন করিতে 

হইলে তাহার প্রতিটি ইট বা উপাদানকে মজবুত করিতে হয়, অন্যথায় 

গোটা ইমারতটাই দুর্বল হইয়া পড়ে । এই জন্যই থুদী'কে বলিষ্ঠ করার 

প্রয়োজন । অবশ্য এই আত্মশক্তিকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে চলিবে না ; 

সমাজে আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে কার্য করিতে হইবে; কেন -না 

মান্ধষ হইতেছে সামাজিক জীব। আত্মোন্নতির কথাও তাহাকে যেমন 

ভাবিতে হইবে, সমাজ বা বুহত্তর মানব-গোষ্ঠীর উন্নতির কথাও তাহাকে 

ঠিক তেমনি ভাবিতে হইবে । 
উপরের আলোচনা হইতে একথ। স্ুম্পষ্ট হইতেছে যে, ইসলামের জীবন- 

দর্শন হইতেছে £ আল্লাহকে এক এবং অদ্ধিতীয় বলিয়া শ্বীকার করা, পর" 
কালে এবং অনস্ত জীবনে বিশ্বাস করা, দুনিয়াকে মিথ্য বলিয়া বর্জন না 

করা, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগ্রাম করা এবং আল্লার 

খলিফার গৌরবময় পদমধাদা লাভ করিবার সাধনা করা। এই আদর্শই 
আমাদের মূল কলেমায় নিহিত রহিয়াছে £ 

“লা-ইলাহা ইলাল্লাছু মুহণ্মদ রহুলুলাহ, 

আল্লার নামের পাশেই মানুষের নাম! ইহা মানুষের চরম জয়- 

ঘোধণা নহে কি? ৮ 

এখানে কলেমারির কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন । সাধারণতঃ বাকাটির 

এইরূপ অর্থ করা হয়: “আল্লাহ, ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই । মুহম্মদ 

আল্লার রম্থুল।” কিন্ধ এরূপ অর্থ সঙ্গত নহে । ইহা কোন যৌগিক বাক্য 
নহে--ইহা একটি মিশ্র বাক্য । যোগিক বাক্য হইলে “ল! ইলাহ! ইল্লাল্লান্থ 

ওরা মুহম্মদ রস্থুলুজাহ” হুইত। ওয়া” যখন নাই তখন বাক্যাটির 
অর্থ দ্বিধাবিভক্ত করা উচিত নহে । এরপ কবিপে উহা গৃঢ় অথে 

তারতমা ঘটিয়। যায়; কেহ বলিতে পাবে: একত্ববদদই যদি স্বীকার ক 

হয়, তবে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” পর্যন্ত মানিলেই ত চলে; “মুহম্মদের 



৫৬৯ যুহম্মদ “আহ.মদ ছিলেন কিনা ? 

রক্ছলুজাহ» এই অংশের কী প্রয়োজন? এটুকু অনাবশতক। কিন্তু তাছ! 
নছে। এমুহম্মদর রন্থলুল্লাহ, লক্ষে লইয়াই আল্লার একত্ব 'ঘোষণা করিতে 
হইবে। এবং অংশ বাদ দিলে আল্লার একত্ব অলম্পূর্ণ থাকে । কাজেই এ অংশ 
আমাধের বিশ্বানের অপরিহাধ অঙ্গ । কেমন করিয়া, তাহা! বলিতেছি 2 

শুধু আল্লার একত্ব স্বীকার করিলেই দন্ত হওয়া যায় না। তৌহিদের 
পক্ষে উহ! নিরাপদও নয়। 'আল্লাফে মানি” বলিলেই প্রশ্থ জাগে: দে 
আল্লার স্বন্ধূপ কী? লে আল্লাহমকি এক ও লা-শরীক ? সে আল্লাহ্ কি 

ছই-এ মিলিয়া এক? না কি তিনে মিলিয়া এক? অথবা তিনি বছ? 

আবার এরূপও প্রশ্ন জাগিবে, সে স্ান্তাহ, পুংলিঞগ না স্ত্রীলিজ? তাছার কি 
স্্রী-পুজজাদি আছে? সেকি কাহারও ওঁরসজাত ? অথবা মে কি কাহারও 

জন্মদাতা? পক্ষান্তরে, মুখে শ্রধু আল্লাকে বিশ্বাদ করিলেও চলে না; 

তোমার জীবনে লে বিশ্বালকে কতটুকু তুমি রূপ দাও? জীবন ও জগতকে 

তুমি কী চোখে দেখ? ইত্যাদি প্রশ্নও অনিবার্ধ হইয়া উঠে। এলব প্রশ্ন 
হয়ত জাগিত না? কিন্ত মান্গষের কারমাজির ফলেই জাগে । আল্লাহু, 
লদ্ধে নানা জাতি নান। ধারণ। করিয়। বসিয়া আছে। পারঙিকেরা মনে 

করে ছুইজন আল্লাহ. আছে; একজন মজলের আল্লাহ. একজন অমজলের 

আল্লাহ্ । খুষ্টানের মনে করে, আল্লাহ, তিন জন £ 900 (15 17201)6£, 

(০ 036 77015 195 এবং ০০ 35 5010 3; (04-এর আবার স্ত্রী-লিজ 

€(0040955 ) আছে; বহুবচন ( (০5 )-ও আছে। ঈশ্বর সম্বদ্ধে হিন্দুদের 

মধ্যে নানা ধারণা বিদ্তমান। শুধু ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরীও আছে £ ব্রহ্মার পুত্র- 
কন্ত। আছে ; ভগবানেরও ভগবতী আছে, আবার বৈদাস্তিক হিন্দুদের কাছে 

প্রত্যেক মান্ছষ ও প্রত্যেক বস্তই ব্রন্দের অংশ । অসংখ্য ঈশ্বরকে মিলাইয়! 

লেখানে এককে ( অধৈতবাদ ) কল্পনা করা হইয়াছে । কাজেই, ঈশ্বর মানি 
বা ০০৭ মানি বলিলেই তৌহিদ বা একত্ববাদ মান! যায় ন7া। কিরূপ আল্লাফে 
মানে। এবং কেমনভাবে মানো--সে গ্রঙ্গেরও জবাব দিতে হয় । 

আল্লার দিক দিয়াও বিপদ কম নয়! যাহুষের কারসাজিতে জগতময় 
মেকী আলার বাজার বদিয়াছে। “আমাকে মানো” বলিয়া তাই আর তিনি 
চুপ করিয়া! বপিয়া থাকিতে 'পারিতেছেন নাঁ। তিনি দেখেন, মানিতে গিয়া 
লোকের! তাহাকে একদম বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহার যেরূপ থুশি 

লেই রূপেই লে তাছার যুতি গড়িয়া জগতের হাটে রিকিকিনি করিতেছে । 
৬০৪১০ 



বিশ্বনবী ৫৭৬ 

প্রত্যেকের দোকানেই আল্লাহ পাওয়া যাক; প্রত্যেকেই বলে : আমার আজাই 
খাটি, বাগ বাকী পব নকল। আল্লাহু তাই বাধ্য হুইয়াই নিজের অকুত্রিমতা 
রক্ষ! করিবার জন্ত আপন নামের শেষে একটি লিলমোহর মারিয়। দিয়াছেন। 

ঠিক যেন একটি ট্রেড-মার্ক! সেই সিল-মোহরটি কী? মলেটি হইতেছে 

মুহম্মদের নাম-_নেটি হইতেছে “মুহন্মদর রূহুলুজাহ,। বাজারে শত শত 
মেকী আল্লাহ্ বাহির হওয়ায় আল্লাহ, তাই ব্যবসায়ের ভঙ্গিতেই মুহম্মদ 
ল্বন্ধে বলিয়াছেন : মুহম্মদ হইতেছে "থাতামান্নবী”* অর্থাৎ নবীনদের মধ্যে 
তিনি (আমার) দিলমোহর বা ট্রেড-মার্ক। তিনি তাই সমগ্র জগতে 
ঘোষপ। করিয়া দিয়াছেন : সত্য ব৷ খাটি আন্বাকে যি চাও, তবে মুহম্মদের 
লিল-দেওয়! আল্লাকে কিনিও, নতুবা ঠকিবে। এই ছন্তই আমাদের মূল কলেমা 
এইকপ ধ্লাড়াইয়াছে যে, মুহুম্মদ-মার্কা আল্লহ ছাড়া আর কেউ উপান্ত নাই। 

এ কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই যে আল্লাকে যদ্দি পাইতে চাও, 

'তবে মৃহম্মদের কাছে যাও, তাহার তরিক! ও নির্দেশ মত চল, তবেই 
আল্লাকে পাইবে। কাজেই “মুহন্মদ-রস্থলুল্পাহ'___আমাদের গা 

অপরিহার্য অংশ । ইহাকে বাদ দিলে চলে না । 

অতএব, এ কথা এখন আমরা! বলিতে পারি যে, মৃহম্মদের মধ্য দিয়া 
আমরা আল্লাকে চিনিলাম, নিজেকেও চিনিলাম, জীবন ও জগতকেও 

শচনিলাম। 

তাহা হইলে আমাদের দিদ্ধান্ত হুইল এই যে, মৃহম্মনই আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রশংসাকারী, তিনিই আল্লার লত্য পূর্ণ ও দর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় আমাদিগকে 

দিয়াছেন এবং এই কারণেই তাহার “আহমদ” নাম লার্থক হইয়াছে। 
এইখানেই যবনিক! টানি । 

এই বিশ্বের নরনারী ! এস হিন্দু, এন খৃষ্টান, এস বৌদ্ধ, এস নিগ্রো! এন 
আজ হাতে হাত রাখি আর সেই বিশ্বমাঙগষের চিরস্তন আদর্শ বিশ্বনবী হযরত 
মুহম্মদ মুস্তফ1 সাল্লাল্লাহু আলাইহি-অপাল্লামের জরগান করি ২ 

ইয়। নবী সালাম আলাইকা 
ইয়। রন্থল লালাম আলাইক। 
ইয়া হাবীব লালাম আলাইকা 
লালাব। তুললাহ, আলাইক1॥.. 

/* ওয়ালা কির-_রগুলাল্লাহি ওয়া। খাতামান-দবীইন্--€ ২৩ ১ ৪০) 



€৭১ মুহম্মদ “আহমদ ছিলেন কিন। ? 

তুমি যে নূরেরি রবি 

নিখিলের ধ্যানের ছবি 
তুমি না এলে ছুনিয়ায় 

আধ।রে ডুবিত সবি ॥-". 
টাদ-স্থরুষ, আকাশে আসে 

পে আলোয় হাদয় না হালে 

এলে তাই হে নব ববি 

মানবের মনের আকাশে ৪". 

তোমারি নূরের আলোকে 
জাগরণ এল ভূলোকে 

গাহিয়া উঠিল বুলবুল 
হামিল কুন্থম পুলকে $.-. 

নবী ন1 হ'য়ে দুনিয়ার 
না হয়ে ফিরিশতা খোদার 

হয়েছি উদ্মত তোমার 

তার তরে শোকর হাজার বার |" 
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“বিশ্বনবী? জন্বন্ধে কয়েকটি অভিমত্ত £ 
কুরকুরা। শরীফের পীরসাহেব-কেবলা! জনাব মওপানা! আবুনগর 

মুহদ্মদ আবহুল হাই সাহেব ১--"কবি মৌলভী গোলাম মোস্তফা 
দাহেবের লিখিত হুজুরের € দঃ ) জীবনী বিশ্বনবী” পড়িয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলাম । ' উহার ভাব, ভাষা ও দার্শনিকতা৷ কুরআন ও হাদিছ 
শরীফ এবং তাছাউফের সম্পূর্ণ অন্থকুল ও ছুন্লাতুল-জামায়াতের আকায়েদ 
মোয়াফেক | ধাহারা বাংল ভাষায় হযরত রছুলে করিমের (দঃ) 

সঠিক জীবনী ও সত্যত্বরপ জানিতে চান, তাছাদিগকে “বিশ্বনবী” পাঠ 
করিতে অস্থরোধ করি ।” | 

দ্ষ্টর মুহল্মদ শহাহুল্লাহঃ এম-এ, ভি-লিট £__"মৌলভী গোলাম 
মোস্তফা কবিবূপে স্থপরিচিত। তাহার নব অবদান “বিশ্বনবী” । বলা 

বাছলা, ইহা বিশ্বনবী হযরত মৃহণ্মদের (দঃ) একটি স্থলিখিত ও স্বৃচিস্তিত 
প্রায় ৫** পৃষ্ঠাব্যাপী জীবন-চরিত । এই গ্রচ্থ-রচনায় গ্রশ্থকার আ-হযরত 
সম্বন্ধে তাহার দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সু পরিচয় দিয়াছেন । 
আমর। এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা লাহেবকে একজন মোত্তফাডক্ক 

দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিশ্মিত ও মুগ্ধ হুইয়াছি। ভাষা, তথ্য 
ও দ্বার্শনিকতার দিক হইতে গ্রস্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে ।”**** 

«মৌলভী আবদুল অউদুদ, এম-এ, বি-এল :--“এ কী লওগাত আপনি 
বাংলার মুদ্লিমকে পরিবেশন করেছেন !.-.আপনার বিশ্বনবী” বাংলা! 
ভাষায় লেখা হযরতের জীধনীসমূছের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করবে। 
আপনি কবি, আপনি রসন্রষ্টা-সে-সবের উপরেও আপনি একজন 

মুক্তমনা, ভাবুক ও ভক্ত | “বিশ্বনবী'র পাতায় পাতায় আপনার ভক্ষিরাশি 
ইগরিক ধারায় ক্বতঃই উৎদারিত হয়েছে; ধিনি লে ভাবধারায় বিগলিত 
না হবেন, মান্ধষ নামে পরিচিত হবার স্প্ধ1! তার থাকবে. না” 

কবি শেখ হবিবর রহমান -লন্প্রতি আমার . “বিশ্বনবী' গ্রস্থখানি 
পড়িবার লৌভাগ্য হুইয়াছে। গ্রন্থধানি পড়িয়াছি' বলিলে ঠিক বলা 
হইবে না, দর্শন-বিজ্ঞানের অকাট্য খুক্কিসম্বলিত ইহার প্রত্যেক 
আলোচনা ও মীমাংসা, প্রত্যেক উচ্ছান, কবিস্বপূর্ণ ভাষার অতুলনীয় 
চমক, নমন্তই আমার অন্তরে অন্তরে গাঁবিয় লইয়াছি।'..লেখক 
লিথিয়াছেন £ “ইহাকে আমি আমার জীবনের চরম সঞ্চয় ও পরম সম্পদ 
বলিয়া মনে করি? জেখকের কণ্ঠে ক মিলাইয়া আমিও নিঃসন্দেহে 

বলিতেছি £ ইহা। শুধু তাহার নয়--লমগ্র জাতিরই অতুলনীয় লম্প্দ ও 



পয়। শুধু মুললমানের অন্ত নয়, গুধু বাঁংলা-ভাঁষীদের জন্ক নয় তেমন; 
,দ্াবে গ্রচারিত-হইতে পারিলে 'বিশ্বনবী? ধিশ্মমানবের লর্য্রেষ্ঠ লম্পহয়পে 

গণ্য হইবে--ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

রবি গোলাম মোস্তফা ছন্দের যাভৃকর কবি। তীছার যে-ছন্দ এতদিন 

অপূর্ব বঙ্কারে বাজালী-হৃদয় মুগ্ধ করিতেছিল, আজ 'বিশ্বনবী'তে তাই 
গ্রন্ধের মধ্যে মূর্ত হুইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে। অম্বতনিঃস্বন্দিনী কবির লেখনী 
গগ্ভ দাহিত্যকেও কেমনভাবে মধুর করিয়া তুলিতে পারে, “বিশ্বনবী* 
তাহার এক ভুন্দর নিদর্শন ।”** 

মৌলভী মুহল্ম্দ এস্হাক £ “বিশ্বের নবী মহাপুরুষ হযরত মুহদ্মদ 
(দঃ )-এর পবিজ্র জীবনকে আপনি দেখিয়াছেন; কবির চোখ দিয়া, অস্ুভব 
করিয়াছেন অন্তরের অতল স্পর্শ দরিয়া, তাই. এত সুন্দর হইয়াছে 

আপনার বিশ্বনবী |". 
দাহিত্যের দিক দিয়া ইহা! হইয়াছে যেমন অভাবনীয়, তেমনি অতুলনীয় । 
এমন লরল ও আবেগময়ী ভাষ। আর কোনদিন পড়ি নাই 1” 

শ্রীযুক্ত মলোজ বন্ধ “আপনার “বিশ্বনবী” পড়লাম। অপূর্ব! জাতির 

একট] বড় কাজ করলেন আপনি। 
_ মহামাঙ্ছষেরা লর্বকাল ও সর্বদেশের দম্পর্তি। ভক্তির অন্ধ আবেগ অনেক 

লময়েই নিখিল নরনারীর নিকট থেকে এদের আড়াল করে রাখতে চায়। 

কিন্ধ মহানবীর পরমাশ্চর্য বৃত্তান্ত লিখবার সময় আপনার কবিধর্ম সর্বদা 

আপনাকে গণ্তী-দংকীর্ণতার উধের্ধ রেখেছে । আমি ও আমার মত আরও 

অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একাস্ত আপনার বলে অন্ভব 

করতে পারলাম! মহানবীর কাছে পৌছবার এই সেতু-রচনা আপনার 
অতুলনীয় পাহিত্য-কীতি। 
ভাষা কবিত্ব-বঙ্কার ও ভাবলালিত্যে অপন্ধপ মহিমা লাভ করেছে । এই 

অনন্ত অবদানের জন্ত' সাহিতাদেবী, হিসাবে আপনি আষার আস্তরিক 

অভিনন্দন গ্রহণ করুন।” 

মৌলভী লৈয়দ আফতাৰ ছোসেন :--“হযরতের জীবনকে দেখিয়াছেন 
আপনি এক নৃতন সৌন্দ্ধানুভূতি চোখে লইয়া, তাহাকে দাড় কল্সাইয়াছেন 
এক সম্পূর্ণ অভিনব বেশে। মরু-ছুলাল আজ শত ছ্ষমায় ফুটিয় 

উঠিয়াছে বাংলার শাস্ত-ঈীতল বুকে |". 


